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Predlog spremembe 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
imajo proizvodi oznako CE in ali so 
opremljeni z zahtevanimi dokumenti, 
navodili in informacijami v jeziku, ki ga 
potrošniki in drugi končni uporabniki v 
državi članici, kjer se omogoči dostopnost 
proizvoda na trgu, brez težav razumejo, ter 
da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila 
zahteve iz člena 5(5) in (6) in člena 7(4).

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
so proizvodi v skladu s to direktivo in ali 
so opremljeni z zahtevanimi dokumenti, 
navodili in informacijami v jeziku, ki ga 
potrošniki in drugi končni uporabniki v 
državi članici, kjer se omogoči dostopnost 
proizvoda na trgu, brez težav razumejo, ter 
da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila 
zahteve iz člena 5(5) in (6) in člena 7(4).

Or. en

Predlog spremembe 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
imajo proizvodi oznako CE in ali so
opremljeni z zahtevanimi dokumenti, 
navodili in informacijami v jeziku, ki ga 
potrošniki in drugi končni uporabniki v 
državi članici, kjer se omogoči dostopnost 
proizvoda na trgu, brez težav razumejo, ter 
da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila 
zahteve iz člena 5(5) in (6) in člena 7(4).

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
so proizvodi opremljeni z zahtevanimi 
dokumenti, navodili in informacijami v 
jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni 
uporabniki v državi članici, kjer se 
omogoči dostopnost proizvoda na trgu, 
brez težav razumejo, ter da sta proizvajalec 
in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 5(5) 
in (6) in člena 7(4).

Or. en

Predlog spremembe 449
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
imajo proizvodi oznako CE in ali so
opremljeni z zahtevanimi dokumenti, 
navodili in informacijami v jeziku, ki ga 
potrošniki in drugi končni uporabniki v 
državi članici, kjer se omogoči dostopnost 
proizvoda na trgu, brez težav razumejo, ter 
da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila 
zahteve iz člena 5(5) in (6) in člena 7(4).

2. Distributerji pred omogočanjem 
dostopnosti proizvoda na trgu preverijo, ali
so proizvodi opremljeni z zahtevanimi 
dokumenti, navodili in informacijami v 
jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni 
uporabniki v državi članici, kjer se 
omogoči dostopnost proizvoda na trgu, 
brez težav razumejo, ter da sta proizvajalec 
in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 5(5) 
in (6) in člena 7(4).

Or. en

Predlog spremembe 450
Marco Zullo

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni 
skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3, proizvodu ne omogočijo 
dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 
zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 
obvesti proizvajalca in organe za nadzor 
trga, kadar proizvod predstavlja tveganje.

3. Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni 
skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3, obvesti proizvajalca in organ za 
nadzor trga ter proizvoda ne da na trg, 
dokler ni skladen z zahtevami.

Or. it

Predlog spremembe 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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

3. Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni 
skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3, proizvodu ne omogočijo 
dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 
zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 
obvesti proizvajalca in organe za nadzor 
trga, kadar proizvod predstavlja tveganje.

3. Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni 
skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3, proizvodu ne omogočijo 
dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 
zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 
obvesti proizvajalca in organe za nadzor 
trga, kadar proizvod ni skladen s to 
direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni 
skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3, proizvodu ne omogočijo 
dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 
zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 
obvesti proizvajalca in organe za nadzor 
trga, kadar proizvod predstavlja tveganje.

(3) Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni 
skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3, proizvodu ne omogočijo 
dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 
zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 
obvesti proizvajalca in organe za nadzor 
trga, kadar proizvod predstavlja tveganje
za varnost ali zdravje.

Or. de

Predlog spremembe 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni 

3. Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni 
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skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3, proizvodu ne omogočijo 
dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 
zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 
obvesti proizvajalca in organe za nadzor 
trga, kadar proizvod predstavlja tveganje.

skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3, proizvodu ne omogočijo 
dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 
zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 
obvesti proizvajalca in organe za nadzor 
trga, kadar proizvod predstavlja tveganje
za varnost ali zdravje.

Or. en

Predlog spremembe 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje, distributerji 
takoj obvestijo pristojne nacionalne 
organe države članice, v kateri so 
omogočili dostopnost proizvoda, in jim 
predložijo podrobne informacije, zlasti o 
neskladnosti in sprejetih korektivnih 
ukrepih.

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda.

Or. en

Predlog spremembe 455
Marco Zullo

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
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katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje, distributerji 
takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost proizvoda, in jim predložijo 
podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 
in sprejetih korektivnih ukrepih.

katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo. Če proizvod ni 
skladen s to direktivo, distributerji takoj 
obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost proizvoda, in jim predložijo 
podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 
in sprejetih korektivnih ukrepih.

Or. it

Predlog spremembe 456
Maria Grapini

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje, distributerji
takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost proizvoda, in jim predložijo 
podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 
in sprejetih korektivnih ukrepih.

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje, distributerji
najpozneje v 24 urah obvestijo pristojne 
nacionalne organe države članice, v kateri 
so omogočili dostopnost proizvoda, in jim 
predložijo podrobne informacije, zlasti o 
neskladnosti in sprejetih korektivnih 
ukrepih.

Or. ro

Predlog spremembe 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje, distributerji 
takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost proizvoda, in jim predložijo 
podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 
in sprejetih korektivnih ukrepih.

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo. Če proizvod 
predstavlja tveganje za varnost ali zdravje, 
distributerji takoj obvestijo pristojne 
nacionalne organe države članice, v kateri 
so omogočili dostopnost proizvoda, in jim 
predložijo podrobne informacije, zlasti o 
neskladnosti in sprejetih korektivnih 
ukrepih.

Or. en

Predlog spremembe 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili,
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje, distributerji 
takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost proizvoda, in jim predložijo 
podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 
in sprejetih korektivnih ukrepih.

5. Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili,
ne izpolnjuje zahtev iz te direktive, 
zagotovijo sprejetje ustreznih korektivnih 
ukrepov, da uskladijo proizvod ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje, distributerji 
takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost proizvoda, in jim predložijo 
podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 
in sprejetih korektivnih ukrepih.

Or. en



AM\1121397SL.docx 9/154 PE599.726v03-00

SL

Predlog spremembe 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje, distributerji 
takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 
države članice, v kateri so omogočili 
dostopnost proizvoda, in jim predložijo 
podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 
in sprejetih korektivnih ukrepih.

(5) Distributerji, ki menijo ali 
utemeljeno domnevajo, da proizvod, 
katerega dostopnost na trgu so omogočili, 
ni skladen s to direktivo, zagotovijo 
sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 
zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 
to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 
proizvod predstavlja tveganje za varnost 
ali zdravje, distributerji takoj obvestijo 
pristojne nacionalne organe države članice, 
v kateri so omogočili dostopnost 
proizvoda, in jim predložijo podrobne 
informacije, zlasti o neskladnosti in 
sprejetih korektivnih ukrepih.

Or. de

Predlog spremembe 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Distributerji na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu nacionalnemu 
organu predložijo vse potrebne
informacije in dokumentacijo za 
dokazovanje skladnosti proizvoda. S tem
organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri 
kateri koli dejavnosti, katere cilj je 
odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 
proizvodi, ki so jim omogočili dostopnost 
na trgu.

6. Distributerji pristojnim 
nacionalnim organom predložijo vse 
informacije in dokumentacijo, potrebne za 
dokazovanje skladnosti proizvoda. Z 
zadevnim organom na njegovo zahtevo 
sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere 
cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo 
proizvodi, ki so jim omogočili dostopnost 
na trgu.

Or. en
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Predlog spremembe 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Distributerji na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
proizvoda. S tem organom na njegovo 
zahtevo sodelujejo pri kateri koli 
dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 
ki ga povzročajo proizvodi, ki so jim 
omogočili dostopnost na trgu.

6. Distributerji na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
proizvoda. S tem organom na njegovo 
zahtevo sodelujejo pri kateri koli 
dejavnosti, katere cilj je izpolniti zahteve 
glede skladnosti proizvodov, ki so jim 
omogočili dostopnost na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Distributerji na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
proizvoda. S tem organom na njegovo 
zahtevo sodelujejo pri kateri koli 
dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 
ki ga povzročajo proizvodi, ki so jim 
omogočili dostopnost na trgu.

6. Distributerji na podlagi utemeljene 
zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
proizvoda. S tem organom na njegovo 
zahtevo sodelujejo pri kateri koli 
dejavnosti, katere cilj je odpraviti
neskladnost proizvodov, ki so jim 
omogočili dostopnost na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Distributerji na podlagi utemeljene
zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
proizvoda. S tem organom na njegovo 
zahtevo sodelujejo pri kateri koli 
dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 
ki ga povzročajo proizvodi, ki so jim 
omogočili dostopnost na trgu.

6. Distributerji na podlagi zahteve 
pristojnemu nacionalnemu organu 
predložijo vse potrebne informacije in 
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 
proizvoda. S tem organom na njegovo 
zahtevo sodelujejo pri kateri koli 
dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 
ki ga povzročajo proizvodi, ki so jim 
omogočili dostopnost na trgu.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Distributerji zagotovijo ustrezno in 
stalno usposabljanje osebja, da bo 
poučeno o uporabi dostopnih proizvodov 
in zagotavljanju dostopnih storitev. 
Usposabljanje pokriva področja, kot so 
posredovanje informacij, svetovanje in 
oglaševanje.

Or. en

Obrazložitev

Doda se nova določba o tem, da je treba zagotoviti ustrezno in stalno usposabljanje osebja, 
da bo poučeno o uporabi dostopnih proizvodov in storitev.

Predlog spremembe 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen



PE599.726v03-00 12/154 AM\1121397SL.docx

SL

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti morajo biti 
sposobni predložiti informacije iz odstavka 
1 še 10 let po tem, ko jim je bil proizvod 
dobavljen, in 10 let po tem, ko so proizvod 
dobavili.

2. Gospodarski subjekti morajo biti 
sposobni predložiti informacije iz odstavka 
1 še najmanj pet let ali obdobje, ki ustreza 
življenjskemu ciklu zadevnega proizvoda.

Or. en

Predlog spremembe 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti morajo biti 
sposobni predložiti informacije iz odstavka 
1 še 10 let po tem, ko jim je bil proizvod 
dobavljen, in 10 let po tem, ko so proizvod 
dobavili.

2. Gospodarski subjekti morajo biti 
sposobni predložiti informacije iz odstavka 
1 še pet let po tem, ko jim je bil proizvod 
dobavljen, in pet let po tem, ko so proizvod 
dobavili.

Or. en

Predlog spremembe 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki storitev pripravijo 
potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 
ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 
zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 
Informacije so na voljo javnosti v pisni in 
ustni obliki, tudi v obliki, ki je dostopna
osebam s funkcijskimi omejitvami in
invalidom. Ponudniki storitev informacije 

2. Ponudniki storitev pripravijo 
potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 
ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 
zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 
Informacije so na voljo javnosti v obliki, ki 
je dostopna invalidom. Ponudniki storitev 
informacije hranijo, dokler se storitev 
izvaja.



AM\1121397SL.docx 13/154 PE599.726v03-00

SL

hranijo, dokler se storitev izvaja.

Or. en

Predlog spremembe 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki storitev pripravijo 
potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 
ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 
zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 
Informacije so na voljo javnosti v pisni in 
ustni obliki, tudi v obliki, ki je dostopna
osebam s funkcijskimi omejitvami in
invalidom. Ponudniki storitev informacije 
hranijo, dokler se storitev izvaja.

2. Ponudniki storitev pripravijo 
potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 
ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 
zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 
Informacije so na voljo javnosti v pisni in 
ustni obliki, tudi v obliki, ki je dostopna 
invalidom. Ponudniki storitev informacije 
hranijo, dokler se storitev izvaja.

Or. en

Predlog spremembe 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ponudniki storitev na podlagi 
utemeljene zahteve pristojnemu organu
predložijo vse potrebne informacije za 
dokazovanje skladnosti storitve z 
zahtevami glede dostopnosti iz člena 3. S 
temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo 
pri vseh dejavnostih za zagotovitev 
skladnosti storitve z navedenimi 
zahtevami.

4. Ponudniki storitev pristojnim 
nacionalnim organom predložijo vse 
informacije, potrebne za dokazovanje 
skladnosti storitve z zahtevami glede 
dostopnosti iz člena 3. S temi organi na 
njihovo zahtevo sodelujejo pri vseh 
dejavnostih za zagotovitev skladnosti 
storitve z navedenimi zahtevami.

Or. en
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Predlog spremembe 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ponudniki storitev na podlagi
utemeljene zahteve pristojnemu organu 
predložijo vse potrebne informacije za 
dokazovanje skladnosti storitve z 
zahtevami glede dostopnosti iz člena 3. S 
temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo 
pri vseh dejavnostih za zagotovitev 
skladnosti storitve z navedenimi 
zahtevami.

4. Ponudniki storitev na podlagi 
zahteve pristojnemu organu predložijo vse 
potrebne informacije za dokazovanje 
skladnosti storitve z zahtevami glede 
dostopnosti iz člena 3. S temi organi na 
njihovo zahtevo sodelujejo pri vseh 
dejavnostih za zagotovitev skladnosti 
storitve z navedenimi zahtevami.

Or. en

Predlog spremembe 471
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Proizvodi in storitve, zajeti z 
Uredbo (EU) št. 1300/2014, izpolnjujejo 
zahteve glede dostopnosti iz člena 3.

Or. de

Obrazložitev

S tem členom bi morali zagotoviti, da ne prihaja do podvajanja. Proizvode in storitve, ki so 
zajeti v Uredbi Komisije (EU) št. 1300/2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v 
zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe, bi 
bilo treba zato priznati kot skladne z zahtevami iz te uredbe.

Predlog spremembe 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Tudi če se storitev ali del storitve 
odda v podizvajanje tretji osebi, to ne bi 
smelo ogroziti dostopnosti te storitve in 
veljajo obveznosti te direktive.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Ponudniki storitev zagotovijo 
ustrezno in stalno usposabljanje osebja, 
tako da bo poučeno o uporabi dostopnih 
proizvodov in storitev. Usposabljanje 
pokriva področja, kot so posredovanje 
informacij, svetovanje in oglaševanje.

Or. en

Obrazložitev

Doda se nova določba o tem, da je treba zagotoviti ustrezno in stalno usposabljanje osebja, 
da bo poučeno o uporabi dostopnih proizvodov in storitev.

Predlog spremembe 474
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 1. Zahteve glede dostopnosti iz člena 
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3 se uporabljajo, če to ne povzroča 
bistvenih sprememb vidika ali značilnost 
proizvoda ali storitve, zaradi katerih bi se 
spremenile osnovne značilnosti proizvoda 
ali storitve.

3 se uporabljajo, če to ne povzroča 
bistvenih sprememb osnovne značilnosti 
proizvoda ali storitve.

Or. en

Predlog spremembe 475
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ocenjene stroške in koristi za 
gospodarske subjekte v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

(b) ocenjene stroške in koristi za 
gospodarske subjekte v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 
omejitvami in invalide.

Or. en

Predlog spremembe 476
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ocenjene stroške in koristi za 
gospodarske subjekte v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

(b) ocenjene stroške in koristi za 
gospodarske subjekte v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide, osebe s 
funkcijskimi omejitvami in osebe s 
starostnimi oslabitvami ali drugimi 
motnjami, pri čemer se upoštevata 
pogostost in trajanje uporabe določenega 
proizvoda ali storitve.

Or. en
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Predlog spremembe 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ocenjene stroške in koristi za 
gospodarske subjekte v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

(b) ocenjene stroške in koristi za 
gospodarske subjekte v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 
omejitvami in invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na osebe s funkcijskimi omejitvami poleg invalidov bi bilo treba ohraniti, da bi 
prikazali, da bo direktiva koristila veliko širši skupini prebivalcev. Tudi pri pripravi okvirne 
analize stroškov in koristi je nujno treba upoštevati vse, ki imajo koristi od dostopnih 
proizvodov in storitev.

Predlog spremembe 478
Marlene Mizzi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ni znatnega negativnega vpliva na 
potrošnike, zlasti kar zadeva dostopnost 
podobnih proizvodov in storitev.

Or. en

Predlog spremembe 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) življenjsko dobo naprav, ki so 
potrebne za opravljanje storitve.

Or. de

Obrazložitev

Če je na primer prodajni avtomat za vozovnice/vstopnice z življenjsko dobo več kot 10 let v 
delujočem stanju in za gospodarski subjekt pomeni veliko naložbo, od subjekta ni razumno 
zahtevati, naj ga nadomesti takoj po datumu začetka uporabe te direktive. Pri ocenjevanju, 
kaj je nesorazmerno breme, je treba torej upoštevati življenjsko dobo naprav, zlasti ker je 
področje uporabe te direktive omejeno na nove proizvode in storitve.

Predlog spremembe 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) alternativne možnosti, ki jih 
ponudniki storitev potniškega prevoza 
nudijo in zagotavljajo brezplačno.

Or. de

Obrazložitev

Ponudniki storitev, zlasti v prometnem sektorju, pogosto zagotovijo osebje, ki invalidom 
pomaga pri uporabi avtomatov. Tovrstno pomoč, ki omogoča veliko boljše prilaganje 
individualnim potrebam invalidov, bi bilo treba upoštevati pri oceni nesorazmernosti.

Predlog spremembe 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 
se izravna s financiranjem iz drugih virov, 

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 
se izravna s financiranjem iz drugih virov, 
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ki niso lastna sredstva gospodarskega 
subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih.

ki niso lastna sredstva gospodarskega 
subjekta, ki se dajo na razpolago za 
izboljšanje dostopnosti.

Or. en

Predlog spremembe 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 
se izravna s financiranjem iz drugih virov, 
ki niso lastna sredstva gospodarskega 
subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih.

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 
se izravna s financiranjem iz drugih virov, 
ki niso lastna sredstva gospodarskega 
subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih.
Neprednostna obravnava ter pomanjkanje 
časa ali znanja niso legitimni razlogi za 
sklicevanje na nesorazmerno breme.

Or. en

Predlog spremembe 483
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 
se izravna s financiranjem iz drugih virov, 
ki niso lastna sredstva gospodarskega 
subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih.

4. Breme ne velja za nesorazmerno, če 
se izravna s financiranjem iz drugih virov, 
ki niso lastna sredstva gospodarskega 
subjekta, bodisi javnih bodisi zasebnih.
Neprednostna obravnava ter pomanjkanje 
časa ali znanja niso legitimni razlogi za 
sklicevanje na nesorazmerno breme.

Or. en
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Predlog spremembe 484
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 
dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 
storitvami pomenila temeljite spremembe 
ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 
subjekt.

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 
dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 
storitvami pomenila temeljite spremembe 
ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 
subjekt. Neprednostna obravnava ter 
pomanjkanje časa ali znanja niso 
legitimni razlogi za sklicevanje na 
nesorazmerno breme.

Or. en

Predlog spremembe 485
Marco Zullo

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 
dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 
storitvami pomenila temeljite spremembe 
ali nesorazmerno breme, oceni
gospodarski subjekt.

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 
dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 
storitvami pomenila temeljite spremembe 
ali preveliko breme, oceni organ za nadzor 
trga v sodelovanju z organizacijami, ki 
zastopajo invalide.

Or. it

Predlog spremembe 486
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 5. Ali bi skladnost z zahtevami glede 
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dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 
storitvami pomenila temeljite spremembe 
ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 
subjekt.

dostopnosti v zvezi s proizvodi ali 
storitvami pomenila temeljite spremembe 
ali nesorazmerno breme, oceni gospodarski 
subjekt skupaj z uporabniki in 
strokovnjaki za zahteve glede dostopnosti.

Or. en

Predlog spremembe 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 
zahteve glede obveščanja, vendar pa 
morajo biti zmožna, da na zahtevo 
pristojnih organov za nadzor trga 
zagotovijo ustrezno dokumentacijo.

(6) Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
na trgu. Pristojnemu organu za nadzor 
trga je treba na zahtevo predložiti oceno iz 
odstavka 3.

Or. de

Predlog spremembe 488
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

6. Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
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na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 
zahteve glede obveščanja, vendar pa 
morajo biti zmožna, da na zahtevo 
pristojnih organov za nadzor trga
zagotovijo ustrezno dokumentacijo.

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 3. Organ za nadzor trga
sistematično preveri oceno za odobritev 
takšne izjeme, razen če je gospodarski 
subjekt zagotovil neodvisno oceno tretje 
strani.

Or. en

Predlog spremembe 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 
zahteve glede obveščanja, vendar pa 
morajo biti zmožna, da na zahtevo 
pristojnih organov za nadzor trga 
zagotovijo ustrezno dokumentacijo.

6. Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
na trgu. Ocena iz odstavka 3 se organu za 
nadzor trga posreduje na utemeljeno 
zahtevo. Mikropodjetja so izvzeta iz te 
zahteve glede obveščanja, vendar pa 
morajo biti zmožna, da na zahtevo 
pristojnih organov za nadzor trga 
zagotovijo ustrezno dokumentacijo.

Or. en

Predlog spremembe 490
Anneleen Van Bossuyt

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 

6. Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
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članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 
zahteve glede obveščanja, vendar pa 
morajo biti zmožna, da na zahtevo 
pristojnih organov za nadzor trga 
zagotovijo ustrezno dokumentacijo.

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 3. Mala in srednja podjetja so 
izvzeta iz te zahteve glede obveščanja, 
vendar pa morajo biti zmožna, da na 
zahtevo pristojnih organov za nadzor trga 
zagotovijo ustrezno dokumentacijo.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 
zahteve glede obveščanja, vendar pa 
morajo biti zmožna, da na zahtevo 
pristojnih organov za nadzor trga 
zagotovijo ustrezno dokumentacijo.

6. Če so gospodarski subjekti za 
določen proizvod ali storitev uporabili 
izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 
pristojne organe za nadzor trga države 
članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 
na trg ali je omogočena njuna dostopnost 
na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 
zahteve glede obveščanja, vendar pa 
morajo biti zmožna, da na zahtevo 
pristojnih organov za nadzor trga 
zagotovijo ustrezno dokumentacijo. Organ 
za nadzor trga sistematično preveri oceno 
za odobritev takšne izjeme.

Or. en

Predlog spremembe 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

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

6a. Med ustreznimi deležniki se 
vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 
sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih 
zastopajo, ter organi za nadzor trga, da se 
opredelijo ustrezna načela za ocenjevanje 
izjem in tako zagotovi njihova skladnost.

Or. en

Predlog spremembe 493
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Med ustreznimi deležniki se 
vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 
sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih 
zastopajo, ter organi za nadzor trga, da se 
opredelijo ustrezna načela za ocenjevanje 
izjem in tako zagotovi njihova skladnost.

Or. en

Predlog spremembe 494
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Med ustreznimi deležniki se 
vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 
sodelujejo invalidi in organizacije, ki jih 
zastopajo, ter organi za nadzor trga, da se 
opredelijo ustrezna načela za ocenjevanje 
izjem in tako zagotovi njihova skladnost.

Or. en
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Predlog spremembe 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Med ustreznimi deležniki se 
vzpostavi strukturiran dialog, v katerem 
sodelujejo organizacije, ki zastopajo 
invalide, ter organi za nadzor trga, da se 
opredelijo ustrezna načela za ocenjevanje 
izjem in tako zagotovi njihova skladnost.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba enakopravno udeležbo invalidov in organizacij, ki jih zastopajo, 
skupaj z drugimi deležniki.

Predlog spremembe 496
Marlene Mizzi

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zlasti s krepitvijo 
podpornih omrežij in struktur zagotovijo, 
da MSP in zelo majhna podjetja 
spodbudijo k pristopu, kjer se dostopnost 
upošteva že v fazi zasnove izdelka in 
opravljanja storitve.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Države članice se spodbujajo k 
zagotavljanju spodbud in smernic za 
mikropodjetja ter mala in srednja 
podjetja, da bi olajšali izvajanje te 
direktive. Postopke in smernice razvijejo v 
posvetovanju z ustreznimi deležniki, 
vključno z organizacijami, ki zastopajo 
invalide.

Or. en

Predlog spremembe 498
Marlene Mizzi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri postopku sprejemanja 
izvedbenih aktov in razvoja evropskih 
standardov se je treba sistematično 
posvetovati z ustreznimi deležniki, 
vključno z organizacijami, ki zastopajo 
invalide.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri postopku sprejemanja 
izvedbenih aktov se je treba sistematično 
posvetovati z ustreznimi deležniki, 
vključno z organizacijami, ki zastopajo 
invalide.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba enakopravno udeležbo invalidov in organizacij, ki jih zastopajo, 
skupaj z drugimi deležniki.

Predlog spremembe 500
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri postopku sprejemanja 
izvedbenih aktov se je treba sistematično 
posvetovati z ustreznimi deležniki, 
vključno z invalidi in organizacijami, ki 
jih zastopajo.

Or. en

Predlog spremembe 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno 
strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu 
št. 768/2008/ES. Vsebuje elemente, 
opredeljene v Prilogi II k tej direktivi, in 
se redno posodablja. Zahteve glede 

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno 
strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu 
št. 768/2008/ES. Zahteve glede tehnične 
dokumentacije ne smejo nalagati 
nesorazmernega bremena mikro-, malim in 
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tehnične dokumentacije ne smejo nalagati
nesorazmernega bremena mikro-, malim in 
srednjim podjetjem. Prevede se v jezik ali 
jezike, ki jih zahteva država članica, kjer je 
proizvod dan na trg ali je omogočena 
njegova dostopnost na tem trgu.

srednjim podjetjem. Prevede se v jezik ali 
jezike, ki jih zahteva država članica, kjer je 
proizvod dan na trg ali je omogočena 
njegova dostopnost na tem trgu.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Poleg izjave EU o skladnosti je na
embalaži jasno in natančno navedeno 
tudi, da ima proizvod elemente 
dostopnosti.

Or. en

Obrazložitev

Jasna navedba dostopnosti bo potrošnikom omogočila, da se bodo odločili na podlagi 
informacij.

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

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano

Splošna načela za oznako CE proizvodov

Za oznako CE veljajo splošna načela iz 
člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.
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Or. de

Predlog spremembe 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano

Splošna načela za oznako CE proizvodov

Za oznako CE veljajo splošna načela iz 
člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Or. en

Predlog spremembe 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano

Splošna načela za oznako CE proizvodov

Za oznako CE veljajo splošna načela iz 
člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Or. en

Predlog spremembe 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da so 
potrošnikom na zahtevo v dostopni obliki 

3. Države članice zagotovijo, da so 
potrošnikom v dostopni obliki na voljo 
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na voljo informacije, ki jih imajo organi za 
nadzor trga o skladnosti gospodarskih 
subjektov z veljavnimi zahtevami glede 
dostopnosti iz člena 3 in o oceni izjem iz 
člena 12, razen če informacij ni mogoče 
zagotoviti zaradi zaupnosti, kot je določeno 
v členu 19(5) Uredbe (ES) št. 765/2008.

informacije, ki jih imajo organi za nadzor 
trga o skladnosti gospodarskih subjektov z 
veljavnimi zahtevami glede dostopnosti iz 
člena 3 in o oceni izjem iz člena 12, razen 
če informacij ni mogoče zagotoviti zaradi 
zaupnosti, kot je določeno v členu 19(5) 
Uredbe (ES) št. 765/2008.

Or. en

Predlog spremembe 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka država članica vzpostavi 
javno dostopno zbirko podatkov (register) 
proizvodov, ki nimajo elementov 
dostopnosti. Potrošniki morajo imeti 
možnost dostopati do informacij o 
proizvodih, ki nimajo elementov 
dostopnosti, in vnašati informacije o njih. 
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za obveščanje potrošnikov ali drugih 
zainteresiranih strani o možnosti vlaganja 
pritožb. Vzpostaviti je treba tudi 
interaktivni sistem med nacionalnimi 
zbirkami podatkov, po možnosti v 
pristojnosti Komisije ali ustreznih 
predstavniških organizacij, da bi se 
informacije o proizvodih, ki nimajo 
elementov dostopnosti, širile v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 508
Marlene Mizzi

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka država članica vzpostavi 
javno dostopno zbirko podatkov (register) 
proizvodov in storitev, ki nimajo 
elementov dostopnosti. Države članice 
sprejmejo tudi potrebne ukrepe za 
obveščanje potrošnikov ali drugih 
zainteresiranih strani o možnosti vlaganja 
pritožb iz pododstavkov (a) in (b) pri 
imenovanih pristojnih organih.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 509
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 a

Nacionalna zbirka podatkov

Vsaka država članica vzpostavi javno 
dostopno zbirko podatkov (register) 
proizvodov, ki nimajo elementov 
dostopnosti. Potrošniki imajo možnost 
dostopati do informacij o proizvodih, ki 
nimajo elementov dostopnosti, in vnašati 
informacije o njih. Države članice 
sprejmejo potrebne ukrepe za obveščanje 
potrošnikov ali drugih zainteresiranih 
strani o možnosti vlaganja pritožb. 
Predvideti je treba interaktivni sistem 
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nacionalnih zbirk podatkov, po možnosti v 
pristojnosti Komisije ali ustreznih 
predstavniških organizacij, da bi lahko 
informacije o proizvodih, ki nimajo 
elementov dostopnosti, razširjali po vsej 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a

Nacionalne zbirke podatkov

Vsaka država članica vzpostavi in redno 
posodablja nacionalne zbirke podatkov, ki 
so dostopne vsem državljanom in 
deležnikom ter vsebujejo vse ustrezne 
informacije o stopnji dostopnosti 
proizvodov in storitev, navedenih v 
členu 1(1) in (2).

Or. en

Predlog spremembe 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek za obravnavo proizvodov, ki
predstavljajo tveganje glede dostopnosti
na nacionalni ravni

Postopek za obravnavo proizvodov, ki ne 
izpolnjujejo zahtev glede skladnosti na 
nacionalni ravni

Or. en
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Predlog spremembe 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek za obravnavo proizvodov, ki 
predstavljajo tveganje glede dostopnosti na 
nacionalni ravni

Postopek za obravnavo proizvodov, ki 
predstavljajo tveganje za varnost ali 
zdravje na nacionalni ravni

Or. en

Predlog spremembe 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek za obravnavo proizvodov, ki 
predstavljajo tveganje glede dostopnosti na 
nacionalni ravni

Postopek za obravnavo proizvodov, ki 
predstavljajo tveganje za varnost ali 
zdravje na nacionalni ravni

Or. de

Predlog spremembe 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 20 
Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če 
utemeljeno menijo, da proizvod, ki ga 
vključuje ta direktiva, predstavlja tveganje
glede vidikov dostopnosti, ki jih zajema ta 
direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega 
proizvoda glede izpolnjevanja vseh zahtev, 
ki so določene v tej direktivi. Zadevni 

Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice upravičeno domnevajo, da 
proizvod, ki ga vključuje ta direktiva, ne 
izpolnjuje zahtev glede skladnosti, 
izvedejo vrednotenje zadevnega proizvoda 
glede izpolnjevanja vseh zahtev, ki so 
določene v tej direktivi. Zadevni 
gospodarski subjekti sodelujejo v polnem 
obsegu z organi za nadzor trga.
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gospodarski subjekti sodelujejo v polnem 
obsegu z organi za nadzor trga.

Or. en

Predlog spremembe 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 20 
Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno 
menijo, da proizvod, ki ga vključuje ta 
direktiva, predstavlja tveganje glede 
vidikov dostopnosti, ki jih zajema ta 
direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega 
proizvoda glede izpolnjevanja vseh zahtev, 
ki so določene v tej direktivi. Zadevni 
gospodarski subjekti sodelujejo v polnem 
obsegu z organi za nadzor trga.

Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 20 
Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno 
menijo, da proizvod, ki ga vključuje ta 
direktiva, predstavlja tveganje za varnost 
ali zdravje glede vidikov dostopnosti, ki jih 
zajema ta direktiva, izvedejo vrednotenje 
zadevnega proizvoda glede izpolnjevanja 
vseh zahtev, ki so določene v tej direktivi. 
Zadevni gospodarski subjekti sodelujejo v 
polnem obsegu z organi za nadzor trga.

Or. de

Predlog spremembe 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 20 
Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno 
menijo, da proizvod, ki ga vključuje ta 
direktiva, predstavlja tveganje glede 
vidikov dostopnosti, ki jih zajema ta 
direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega 
proizvoda glede izpolnjevanja vseh zahtev, 
ki so določene v tej direktivi. Zadevni 
gospodarski subjekti sodelujejo v polnem 

Kadar organi za nadzor trga ene države 
članice ukrepajo v skladu s členom 20 
Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če utemeljeno 
menijo, da proizvod, ki ga zajema ta 
direktiva, predstavlja tveganje za varnost 
ali zdravje glede vidikov dostopnosti, ki jih 
zajema ta direktiva, izvedejo vrednotenje 
zadevnega proizvoda glede izpolnjevanja 
vseh zahtev, ki so določene v tej direktivi. 
Zadevni gospodarski subjekti sodelujejo v 
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obsegu z organi za nadzor trga. polnem obsegu z organi za nadzor trga.

Or. en

Predlog spremembe 517
Anneleen Van Bossuyt

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar med vrednotenjem organi za nadzor 
trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje 
zahtev iz te direktive, od zadevnega 
gospodarskega subjekta nemudoma 
zahtevajo, da izvede vse ustrezne 
korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost 
proizvoda s temi zahtevami ali ga umakne 
ali odpokliče s trga v razumnem roku, ki 
ga določijo glede na naravo tveganja.

Kadar med vrednotenjem organi za nadzor 
trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje 
zahtev iz te direktive, od zadevnega 
gospodarskega subjekta nemudoma 
zahtevajo, da izvede vse ustrezne 
korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost 
proizvoda s temi zahtevami.

Or. en

Predlog spremembe 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar med vrednotenjem organi za nadzor 
trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje 
zahtev iz te direktive, od zadevnega 
gospodarskega subjekta nemudoma 
zahtevajo, da izvede vse ustrezne 
korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost 
proizvoda s temi zahtevami ali ga umakne
ali odpokliče s trga v razumnem roku, ki 
ga določijo glede na naravo tveganja.

Kadar med vrednotenjem organi za nadzor 
trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje 
zahtev iz te direktive, od zadevnega 
gospodarskega subjekta nemudoma 
zahtevajo, da izvede vse ustrezne 
korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost 
proizvoda s temi zahtevami ali ga umakne 
s trga v dodatnem razumnem roku, če 
zadevni gospodarski subjekt ni sprejel 
nobenih korektivnih ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za ukrepe iz drugega pododstavka se 
uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 
765/2008.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar zadevni gospodarski subjekt
v roku iz drugega pododstavka odstavka 1
ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 
organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 
začasne ukrepe za prepoved ali omejitev 
omogočanja dostopnosti proizvodov na 
nacionalnem trgu ali njihov umik ali 
odpoklic z navedenega trga. Organi za 
nadzor trga Komisijo in druge države 
članice nemudoma obvestijo o takih 
ukrepih.

4. Kadar zadevni gospodarski subjekt 
ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 
organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 
začasne ukrepe, da zagotovijo uskladitev 
proizvoda z zahtevami glede dostopnosti iz 
te direktive. Organi za nadzor trga 
Komisijo in druge države članice 
nemudoma obvestijo o takih ukrepih.

Or. en

Predlog spremembe 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar zadevni gospodarski subjekt 
v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 
ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 
organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 
začasne ukrepe za prepoved ali omejitev 
omogočanja dostopnosti proizvodov na 
nacionalnem trgu ali njihov umik ali 
odpoklic z navedenega trga. Organi za 
nadzor trga Komisijo in druge države 
članice nemudoma obvestijo o takih 
ukrepih.

4. Kadar zadevni gospodarski subjekt 
v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 
ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 
organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 
začasne ukrepe za prepoved ali omejitev 
omogočanja dostopnosti proizvodov na 
nacionalnem trgu ali njihov umik z 
navedenega trga. Organi za nadzor trga 
Komisijo in druge države članice 
nemudoma obvestijo o takih ukrepih.

Or. en

Predlog spremembe 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 
vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 
podatke, potrebne za identifikacijo 
neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 
vrsto domnevne neskladnosti in tveganja
ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih 
ukrepov ter stališče zadevnega 
gospodarskega subjekta. Organi za nadzor 
trga zlasti navedejo, ali je neskladnost 
posledica:

5. Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 
vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 
podatke, potrebne za identifikacijo 
neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 
vrsto domnevne neskladnosti ter vrsto in 
trajanje izvajanih nacionalnih ukrepov ter 
stališče zadevnega gospodarskega subjekta. 
Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je 
neskladnost posledica:

Or. en

Predlog spremembe 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 
vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 
podatke, potrebne za identifikacijo 
neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 
vrsto domnevne neskladnosti in tveganja 
ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih 
ukrepov ter stališče zadevnega 
gospodarskega subjekta. Organi za nadzor 
trga zlasti navedejo, ali je neskladnost 
posledica:

5. Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 
vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 
podatke, potrebne za identifikacijo 
neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 
vrsto domnevne neskladnosti in tveganja za 
varnost ali zdravje ter vrsto in trajanje 
izvajanih nacionalnih ukrepov ter stališče 
zadevnega gospodarskega subjekta. Organi 
za nadzor trga zlasti navedejo, ali je 
neskladnost posledica:

Or. en

Predlog spremembe 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 
vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 
podatke, potrebne za identifikacijo 
neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 
vrsto domnevne neskladnosti in tveganja 
ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih 
ukrepov ter stališče zadevnega 
gospodarskega subjekta. Organi za nadzor 
trga zlasti navedejo, ali je neskladnost 
posledica:

(5) Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 
vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 
podatke, potrebne za identifikacijo 
neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 
vrsto domnevne neskladnosti in tveganja za 
varnost ali zdravje ter vrsto in trajanje 
izvajanih nacionalnih ukrepov ter stališče 
zadevnega gospodarskega subjekta. Organi 
za nadzor trga zlasti navedejo, ali je 
neskladnost posledica:

Or. de

Predlog spremembe 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tega, da proizvod ne izpolnjuje 
zahtev, povezanih z zahtevami iz člena 3 te 
direktive, ali

(a) tega, da proizvod ne izpolnjuje 
zahtev, povezanih z zahtevami iz člena 3 te 
direktive, kar povzroča tveganje za 
varnost ali zdravje, ali

Or. de

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

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pomanjkljivosti pri harmoniziranih 
standardih iz člena 13, na katerih temelji 
domneva o skladnosti.

(b) pomanjkljivosti pri harmoniziranih 
standardih iz člena 13, na katerih temelji 
domneva o skladnosti, ki zato predstavljajo 
tveganje za varnost ali zdravje.

Or. de

Predlog spremembe 527
Anneleen Van Bossuyt

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice zagotovijo takojšnje 
sprejetje ustreznih omejevalnih ukrepov v 
zvezi z zadevnim proizvodom, kot je umik 
proizvoda s trga.

8. Države članice zagotovijo takojšnje 
sprejetje ustreznih ukrepov v zvezi z 
zadevnim proizvodom.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Države članice zagotovijo takojšnje 
sprejetje ustreznih omejevalnih ukrepov v 
zvezi z zadevnim proizvodom, kot je umik 
proizvoda s trga.

(8) Države članice zagotovijo takojšnje 
sprejetje ustreznih in sorazmernih
omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim 
proizvodom, kot je umik proizvoda s trga.

Or. de

Predlog spremembe 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Komisija ustanovi delovno 
skupino, sestavljeno iz predstavnikov 
nacionalnih organov za nadzor trga in 
predstavnikov organizacij ustreznih 
deležnikov, vključno z invalidi, da bi 
olajšala izmenjavo informacij in primerov 
dobre prakse med organi za nadzor trga in 
zagotovila skladnost pri izpolnjevanju 
zahtev glede dostopnosti iz te direktive ali 
kadar je to potrebno na podlagi zahteve 
Komisije za izdajo mnenja o izjemah od 
teh zahtev.

Or. en

Predlog spremembe 530
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 19 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a

Izmenjava informacij

Komisija ustanovi delovno skupino, 
sestavljeno iz predstavnikov nacionalnih 
organov za nadzor trga in predstavnikov 
organizacij ustreznih deležnikov, vključno 
z invalidi, da bi olajšala izmenjavo 
informacij in primerov dobre prakse med 
organi za nadzor trga in zagotovila 
skladnost pri izpolnjevanju zahtev iz te 
direktive ali kadar je to potrebno na 
podlagi zahteve Komisije za mnenje o 
izjemah pri izpolnjevanju teh zahtev.

Or. en

Predlog spremembe 531
Maria Grapini

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar so ob zaključku postopka iz člena 
19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep 
države članice ali kadar Komisija meni, da 
je nacionalni ukrep v nasprotju z 
zakonodajo Unije, Komisija nemudoma 
začne posvetovanje z državami članicami 
in zadevnim gospodarskim subjektom 
oziroma subjekti ter oceni nacionalni 
ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija 
odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali 
ne.

Kadar so ob zaključku postopka iz člena 
19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep 
države članice ali kadar Komisija na 
podlagi zadostnih dokazov meni, da je 
nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo 
Unije, Komisija nemudoma začne 
posvetovanje z državami članicami in 
zadevnim gospodarskim subjektom 
oziroma subjekti ter oceni nacionalni 
ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija 
odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali 
ne.

Or. ro

Predlog spremembe 532
Marco Zullo
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Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar so ob zaključku postopka iz člena 
19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep 
države članice ali kadar Komisija meni, da 
je nacionalni ukrep v nasprotju z 
zakonodajo Unije, Komisija nemudoma 
začne posvetovanje z državami članicami 
in zadevnim gospodarskim subjektom 
oziroma subjekti ter oceni nacionalni 
ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija 
odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali 
ne.

Kadar so ob zaključku postopka iz člena 
19(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep 
države članice ali kadar Komisija meni, da 
je nacionalni ukrep v nasprotju z 
zakonodajo Unije, Komisija nemudoma 
začne posvetovanje z državami članicami, 
organizacijami, ki zastopajo invalide, in 
zadevnim gospodarskim subjektom 
oziroma subjekti ter oceni nacionalni 
ukrep. Na podlagi izidov te ocene Komisija 
odloči, ali je nacionalni ukrep upravičen ali 
ne.

Or. it

Predlog spremembe 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se ugotovi, da je nacionalni 
ukrep upravičen, vse države članice 
sprejmejo ukrepe, potrebne za umik
neskladnega proizvoda s svojega trga, in o 
tem ustrezno obvestijo Komisijo. Če se 
ugotovi, da je nacionalni ukrep 
neupravičen, zadevna država članica ukrep 
umakne.

2. Če se ugotovi, da je nacionalni 
ukrep upravičen, vse države članice 
sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev 
skladnosti neskladnega proizvoda, in o tem 
ustrezno obvestijo Komisijo. Če se 
ugotovi, da je nacionalni ukrep 
neupravičen, zadevna država članica ukrep 
umakne.

Or. en

Predlog spremembe 534
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zahteve glede dostopnosti iz
oddelka IX Priloge I se uporabljajo:

1. Zahteve glede dostopnosti iz
oddelkov I do V Priloge I se uporabljajo za 
proizvode in storitve iz člena 1(1) in 1(2), 
kot sledi:

Or. en

Predlog spremembe 535
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri določitvi tehničnih specifikacij
in meril za oddajo za vsa javna naročila in 
koncesije, katerih predmet naj bi 
uporabljale osebe, najsibo širša javnost ali 
uslužbenci javnega naročnika ali 
naročnika, za katere veljajo Direktiva
2014/23/EU49, Direktiva 2014/24/EU50 in 
Direktiva 2014/25/EU51;

(a) pri določitvi tehničnih specifikacij
za javna naročila, tudi za mešana naročila, 
kot so določena v členu 1(3) te direktive, 
za katera velja Direktiva 2014/23/EU50 ali
Direktiva 2014/25/EU51.

__________________ __________________

49 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb.

50 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
26. februarja 2014 o javnem naročanju.

50 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
26. februarja 2014 o javnem naročanju.

51 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 
opravljajo dejavnosti v vodnem, 
energetskem in prometnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev.

51 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 
opravljajo dejavnosti v vodnem, 
energetskem in prometnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 536
Edward Czesak

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri določitvi zahtev glede 
dostopnosti, na katere se sklicuje pri 
pripravi in izvajanju programov na 
podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter Uredbe (EU) št. 1304/2013 o 
Evropskem socialnem skladu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 537
Edward Czesak

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pri določitvi zahtev glede 
dostopnosti v zvezi s socialnimi merili in 
merili kakovosti, ki so jih pristojni organi 
določili v razpisnih postopkih za javne 
storitve železniškega in cestnega 
potniškega prevoza v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1370/2007;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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

(c) pri določitvi zahtev glede 
dostopnosti v zvezi s socialnimi merili in 
merili kakovosti, ki so jih pristojni organi 
določili v razpisnih postopkih za javne 
storitve železniškega in cestnega 
potniškega prevoza v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1370/2007;

(c) pri določitvi zahtev glede 
dostopnosti v zvezi s socialnimi merili in 
merili kakovosti, ki so jih pristojni organi 
določili v razpisnih postopkih za javne 
storitve železniškega in cestnega 
potniškega prevoza v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1370/2007, če pristojni organi določijo 
zahteve glede dostopnosti;

Or. de

Obrazložitev

Pristojni organi lahko sami odločijo, ali bodo zahteve glede dostopnosti vključili v merila za 
dodelitev naročila. Če pa se za to odločijo, morajo merila ustrezati zahtevam glede 
dostopnosti iz te direktive.

Predlog spremembe 539
Edward Czesak

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za prometno infrastrukturo v 
skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 
1315/2013.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 540
Igor Šoltes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) po potrebi za vso ustrezno
zakonodajo Unije ali za določbe v 
zakonodaji Unije v zvezi z dostopnostjo za 
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invalide.

Or. en

Predlog spremembe 541
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) po potrebi za vso ustrezno
zakonodajo Unije ali za določbe v 
zakonodaji Unije v zvezi z dostopnostjo za 
invalide.

Or. en

Predlog spremembe 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ocenjene stroške in koristi za 
zadevne pristojne organe v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

(b) ocenjene stroške in koristi za 
zadevne pristojne organe v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost, trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve ter 
ocenjeno število uporabnikov.

Or. en

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

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

(b) ocenjene stroške in koristi za 
zadevne pristojne organe v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

(b) ocenjene stroške in koristi za 
zadevne pristojne organe v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za osebe s funkcijskimi 
omejitvami in invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na osebe s funkcijskimi omejitvami poleg invalidov bi bilo treba ohraniti, da bi 
prikazali, da bo direktiva koristila veliko širši skupini prebivalcev. Tudi pri pripravi okvirne 
analize stroškov in koristi je nujno treba upoštevati vse, ki imajo koristi od dostopnih 
proizvodov in storitev.

Predlog spremembe 544
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ocenjene stroške in koristi za 
zadevne pristojne organe v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

(b) ocenjene stroške in koristi za 
zadevne pristojne organe v primerjavi z 
ocenjeno koristjo za invalide in osebe s 
funkcijskimi omejitvami, pri čemer se 
upoštevata pogostost in trajanje uporabe 
določenega proizvoda ali storitve.

Or. en

Predlog spremembe 545
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ali skladnost z zahtevami glede 3. Ali skladnost z zahtevami glede 
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dostopnosti iz člena 21 pomenila 
nesorazmerno breme, ocenijo zadevni 
pristojni organi.

dostopnosti iz člena 21 pomenila 
nesorazmerno breme, ocenijo zadevni 
pristojni organi. Neprednostna obravnava 
ter pomanjkanje časa ali znanja ne bi 
smeli biti legitimni razlogi za sklicevanje 
na nesorazmerno breme.

Or. en

Predlog spremembe 546
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če je pristojni organ za določen 
proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 
odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 
Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 2.

4. Če je pristojni organ za določen 
proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 
odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 
Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 2 in se objavi v dostopnih 
oblikah.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če je pristojni organ za določen 
proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 
odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 
Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 2.

4. Če je pristojni organ za določen 
proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 
odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 
Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 2 in se objavi v dostopni obliki.

Or. en
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Predlog spremembe 548
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če je pristojni organ za določen 
proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 
odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 
Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 2.

4. Če je pristojni organ za določen 
proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 
odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 
Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 
odstavka 2 in se objavi v dostopni obliki.

Or. en

Predlog spremembe 549
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če Komisija upravičeno dvomi v 
odločitev ustreznega pristojnega organa, 
lahko delovno skupino iz člena 19a 
zaprosi, naj preuči oceno iz odstavka 2 
tega člena in izda mnenje.

Or. en

Predlog spremembe 550
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Sredstva iz odstavka 1 vključujejo: črtano

(a) določbe, na podlagi katerih lahko 
potrošnik v skladu z nacionalno 
zakonodajo začne postopek pred sodiščem 
ali pred pristojnimi upravnimi organi, da 
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se zagotovi izpolnjevanje nacionalnih 
določb za prenos te direktive;

(b) določbe, na podlagi katerih lahko 
javni organi ali zasebna združenja, 
organizacije ali drugi pravni subjekti, ki 
imajo zakonit interes pri zagotavljanju, da 
so določbe te direktive izpolnjene, v skladu 
z nacionalno zakonodajo začnejo 
postopek pred sodiščem ali pred 
pristojnimi upravnimi organi v imenu 
potrošnikov, da se zagotovi izpolnjevanje 
nacionalnih določb za prenos te direktive.

Or. de

Obrazložitev

Te pravne določbe bi bilo treba črtati, saj bi sicer omogočile sprožitev tožbe v javnem 
interesu (actio popularis).

Predlog spremembe 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določbe, na podlagi katerih lahko 
potrošnik v skladu z nacionalno 
zakonodajo začne postopek pred sodiščem 
ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se 
zagotovi izpolnjevanje nacionalnih določb 
za prenos te direktive;

(a) določbe, na podlagi katerih lahko
neposredno prizadeti potrošnik v skladu z 
nacionalno zakonodajo začne postopek 
pred sodiščem ali pred pristojnimi 
upravnimi organi, da se zagotovi 
izpolnjevanje nacionalnih določb za prenos 
te direktive;

Or. en

Predlog spremembe 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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

(b) določbe, na podlagi katerih lahko 
javni organi ali zasebna združenja, 
organizacije ali drugi pravni subjekti, ki 
imajo zakonit interes pri zagotavljanju, da 
so določbe te direktive izpolnjene, v skladu 
z nacionalno zakonodajo začnejo postopek 
pred sodiščem ali pred pristojnimi 
upravnimi organi v imenu potrošnikov, da 
se zagotovi izpolnjevanje nacionalnih 
določb za prenos te direktive.

(b) določbe, na podlagi katerih lahko 
javni organi ali zasebna združenja, 
organizacije ali drugi pravni subjekti, na 
katere neposredno vpliva neskladnost 
proizvoda ali storitve, v skladu z 
nacionalno zakonodajo začnejo postopek 
pred sodiščem ali pred pristojnimi 
upravnimi organi, da se zagotovi 
izpolnjevanje nacionalnih določb za prenos 
te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 553
Igor Šoltes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) določbe, s katerimi se vzpostavi 
mehanizem za pritožbe potrošnikov, ki bo 
dostopen, celovit in bo imel ustrezna 
sredstva in ki bo dopolnjeval sistem 
izvajanja in spremljanja.

Or. en

Predlog spremembe 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) določbe, s katerimi se vzpostavi 
mehanizem za pritožbe uporabnikov, ki bo 
celovit in bo imel ustrezna sredstva in ki 
bo dopolnjeval sistem izvajanja in 
spremljanja.
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Or. en

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) določbe, s katerimi se vzpostavi 
mehanizem za pritožbe uporabnikov, ki bo 
celovit in bo imel ustrezna sredstva in ki 
bo dopolnjeval sistem izvajanja in 
spremljanja.

Or. en

Predlog spremembe 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) določbe, s katerimi se vzpostavi 
mehanizem za pritožbe potrošnikov, ki bo 
celovit in bo imel ustrezna sredstva ter bo 
dopolnjeval sistem izvajanja in 
spremljanja.

Or. en

Predlog spremembe 557
Marco Zullo

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

(ba) določbe, na podlagi katerih se 
vzpostavi mehanizem za pritožbe 
uporabnikov.

Or. it

Predlog spremembe 558
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da ima 
zadevni gospodarski subjekt, preden se 
začne postopek pred sodiščem ali pred 
pristojnim upravnim organom, priložnost 
odpraviti domnevno neskladnost z 
določbami te direktive, tudi s prevzemom 
zaveze, v okviru sodelovanja ali 
mehanizma alternativnega reševanja 
sporov s potrošniki, javnimi organi in/ali 
zasebnimi združenji, organizacijami ali 
drugimi pravnimi subjekti, ki imajo 
legitimen interes. To se imenuje 
„mehanizem zaveze“.

Če neskladnosti ni mogoče odpraviti v 
zadovoljstvo obeh strank v petnajstih dneh 
od datuma, ko je gospodarski subjekt 
obveščen o pomislekih potrošnika, javnih 
organov in/ali zasebnih združenj, 
organizacij ali drugih pravnih subjektov, 
ki imajo legitimen interes, velja, da 
„mehanizem zaveze“ ni uspel, razen če se 
stranke medsebojno dogovorijo za 
podaljšanje obdobja.

Če mehanizem ni uspel, morajo 
nacionalna sodišča pri presojanju 
utemeljenosti primera suma znatne 
neskladnosti s to direktivo upoštevati, ali 
so stranke uporabile mehanizem zaveze.

Or. en
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Predlog spremembe 559
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta člen se ne uporablja za 
pogodbe, za katere veljata direktivi 
2014/24/EU in 2014/25/EU.

Or. en

Predlog spremembe 560
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice v podporo cilju iz 
odstavka 2a spodbujajo gospodarske 
subjekte, da izvajajo in predstavijo 
mehanizem za pritožbe potrošnikov, ki bo 
namenjen reševanju sporov.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne.

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne na način, da za gospodarske 
subjekte ne predstavljajo alternativne 
možnosti za to, da se izognejo uskladitvi 
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svojih proizvodov ali storitev z zahtevami 
glede dostopnosti iz te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne.

2. Te kazni so učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne ter za gospodarske subjekte 
ne predstavljajo alternative izpolnjevanju 
obveznosti glede zagotavljanja dostopnosti 
svojih proizvodov ali storitev.

Or. en

Predlog spremembe 563
Igor Šoltes

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice namenijo ustrezne 
vire za izvrševanje in pobiranje kazni. 
Prihodki od kazni se ponovno namenijo 
ukrepom na področju dostopnosti.

Or. en

Predlog spremembe 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Zbrani prihodki od naloženih 
kazni se ponovno namenijo ukrepom na 
področju dostopnosti.

Or. en

Predlog spremembe 565
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ta člen se ne uporablja za 
pogodbe, za katere veljata direktivi 
2014/24/EU in 2014/25/EU.

Or. en

Predlog spremembe 566
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te predpise uporabljajo od [... 
vstaviti datum: šest let po začetku 
veljavnosti te direktive].

2. Te predpise uporabljajo od:

(a) ... [tri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za proizvode iz 
člena 1(1)(a) – računalniška strojna 
oprema in operacijski sistemi za splošno 
rabo;

(b) ... [pet let od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za proizvode iz 
člena 1(1)(b) – samopostrežni terminali;

(c) ... [štiri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za proizvode iz 
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člena 1(1)(c) – terminalska oprema za 
potrošnike z naprednimi računalniškimi 
zmogljivostmi, povezana s telefonskimi 
storitvami;

(d) ... [štiri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za proizvode iz 
člena 1(1)(d) – terminalska oprema za 
potrošnike z naprednimi računalniškimi 
zmogljivostmi, povezana z avdiovizualnimi 
medijskimi storitvami;

(e) ... [štiri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za proizvode iz 
člena 1(1)(e) – gospodinjski aparati, ki se 
upravljajo z uporabniškim vmesnikom;

(f) ... [štiri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(a) – telefonske storitve;

(g) ... [šest let od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(b) – avdiovizualne medijske storitve;

(h) ... [tri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(c) – letalske, avtobusne, železniške in 
vodne storitve potniškega prevoza 
(spletišča in mobilne aplikacije);

(i) ... [pet let od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(c) – letalske, avtobusne, železniške in 
vodne storitve potniškega prevoza 
(samopostrežni terminali in prodajni 
avtomati za vozovnice);

(j) ... [10 let od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(c) – letalske, avtobusne, železniške in 
vodne storitve potniškega prevoza (vozila 
in infrastruktura);

(k) ... [pet let od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(d) – bančne storitve in plačilni 
terminali (samopostrežni terminali in 
plačilni terminali);

(l) ... [tri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(d) – bančne storitve in plačilni 
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terminali (bančne storitve);

(m) ... [tri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(e) – e-knjige;

(n) ... [tri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(f) – e-trgovina, spletišča ponudnikov 
proizvodov in storitev, družbeni mediji in 
nova spletišča ter spletne platforme;

(o) ... [tri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(g) – nastanitvene storitve (spletišča);

(p) ... [tri leta od datuma začetka 
veljavnosti te direktive] za storitve iz člena 
1(2)(g) – nastanitvene storitve (grajeno 
okolje).

Or. en

Predlog spremembe 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te predpise uporabljajo od [... 
vstaviti datum: šest let po začetku 
veljavnosti te direktive].

2. Te predpise uporabljajo od [... 
vstaviti datum: pet let po začetku 
veljavnosti te direktive].

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te predpise uporabljajo od [... 2. Te predpise uporabljajo od:
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vstaviti datum: šest let po začetku 
veljavnosti te direktive].

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ... [tri leta po datumu začetka 
veljavnosti te direktive] za proizvode in 
storitve iz člena 1;

Or. en

Obrazložitev

Direktivo bi bilo treba začeti izvajati prej, da bodo osebe s funkcijskimi omejitvami in invalidi 
dostopnost lahko začeli izkoriščati v razumnem času.

Predlog spremembe 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ... [deset let po datumu začetka 
veljavnosti te direktive] za določbe v zvezi 
z grajenim okoljem iz člena 3(10).

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se razumno podaljšanje časa za izpolnitev zahtev iz direktive v zvezi z grajenim 
okoljem.
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Predlog spremembe 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice, ki uporabljajo 
možnost, določeno v členu 3(10), Komisiji 
sporočijo besedila določb temeljnih 
predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih 
sprejmejo v ta namen, ter poročajo 
Komisiji o napredku pri njihovem
izvajanju.

5. Države članice poročajo Komisiji o 
napredku pri izvajanju.

Or. en

Predlog spremembe 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 a

Prehodno obdobje

Brez poseganja v člen 27(2) lahko države 
članice določijo prehodno obdobje šestih 
let po datumu začetka veljavnosti te 
direktive, v katerem lahko ponudniki 
storitev še naprej zagotavljajo storitve s 
proizvodi, ki so jih zakonito uporabljali za 
zagotavljanje podobnih storitev pred tem 
datumom.

Or. en

Predlog spremembe 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White
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Predlog direktive
Člen 28 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do [… vstaviti datum: pet let po 
začetku uporabe te direktive], nato pa
vsakih pet let Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij 
predloži poročilo o uporabi te direktive.

Komisija do [tri leta po začetku uporabe te 
direktive], nato pa vsaka tri leta
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predloži poročilo o 
uporabi te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 574
Maria Grapini

Predlog direktive
Člen 28 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do [… vstaviti datum: pet let po 
začetku uporabe te direktive], nato pa
vsakih pet let Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij 
predloži poročilo o uporabi te direktive.

Komisija do [… vstaviti datum: tri leta po 
začetku uporabe te direktive], nato pa
vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij 
predloži poročilo o uporabi te direktive.

Or. ro

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

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V tem poročilu med drugim s 
socialnega in ekonomskega vidika ter z 
vidika tehnološkega razvoja obravnava 
razvoj dostopnosti proizvodov in storitev 
ter vpliv na gospodarske subjekte in 
invalide ter po možnosti opredeli področja, 
na katerih bi lahko zmanjšali breme, da bi

1. V tem poročilu na podlagi prejetih 
obvestil oceni, ali je direktiva dosegla 
svoje cilje, zlasti v zvezi z izboljšanjem 
prostega pretoka dostopnih proizvodov in 
storitev. Med drugim s socialnega in 
ekonomskega vidika, z vidika tehnološkega 
razvoja in z vidika skladnosti s to direktivo
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ocenila potrebo po pregledu te direktive. obravnava razvoj dostopnosti proizvodov 
in storitev ter oceni, ali je treba v področje 
uporabe direktive vključiti nove proizvode 
in storitve ali katere iz nje izključiti. 
Komisija oceni tudi delovanje členov 12 in 
22 ter njun vpliv na gospodarske subjekte 
in invalide ter po možnosti ugotovi, na 
katerih področjih bi lahko zmanjšali 
breme, da bi ugotovila, ali je treba 
direktivo pregledati.

Or. en

Predlog spremembe 576
Morten Løkkegaard

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V poročilu Komisija upošteva 
stališča gospodarskih subjektov in 
ustreznih nevladnih organizacij, vključno z 
invalidskimi organizacijami in 
organizacijami, ki zastopajo starejše.

3. V poročilu Komisija upošteva 
stališča gospodarskih subjektov in 
ustreznih nevladnih organizacij, vključno z 
invalidskimi organizacijami.

Or. en

Predlog spremembe 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V poročilu Komisija upošteva 
stališča gospodarskih subjektov in 
ustreznih nevladnih organizacij, vključno z 
invalidskimi organizacijami in 
organizacijami, ki zastopajo starejše.

3. V poročilu Komisija upošteva 
stališča gospodarskih subjektov in 
ustreznih nevladnih organizacij, vključno z 
invalidskimi organizacijami.

Or. en
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Predlog spremembe 578
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Računalniška strojna oprema in operacijski 
sistemi za splošno rabo

Računalniška strojna oprema in operacijski 
sistemi za splošno rabo ter čitalci e-knjig;

Or. en

Predlog spremembe 579
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – točka -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Operacijski sistemi

1. Zagotavljanje storitev z namenom, da 
jih lahko čim več uporabljajo osebe s 
funkcionalnimi omejitvami, vključno z 
invalidi, se doseže z izpolnjevanjem zahtev 
iz točke 3 o uporabniškem vmesniku in 
zasnovi funkcionalnosti. Zagotavljanje 
storitev vključuje:
(a) informacije o delovanju storitve ter 
njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 
in uporabljeni opremi, ki se lahko 
zagotovijo v digitalni obliki,
(b) elektronske informacije, vključno s 
spletišči, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve.

Or. en

Predlog spremembe 580
Igor Šoltes
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – odstavek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Oblikovanje in proizvodnja: 1. Oblikovanje in proizvodnja
računalniške strojne opreme za splošno 
uporabo

Or. en

Predlog spremembe 581
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
so zagotovljene na samem proizvodu 
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
so navedene na samem proizvodu 
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

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

(i) so razumljive;

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

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so v pisavi ustrezne velikosti in 
vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 
znaki in ozadjem, da bi kar se da izboljšali 
berljivost v predvidljivih pogojih uporabe;

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(iv) so dane na voljo v dostopnem 
spletnem formatu in elektronskem 
nespletnem dokumentu ter so zaznavne, 
jih je mogoče zlahka uporabljati, so 
razumljive in zanesljive;

(b) embalaže proizvoda, vključno s (b) embalaže proizvoda, vključno s 
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predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje);

predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje), ki:

(i) izpolnjujejo zahteve iz točke (a);

(ii) uporabnike na enostaven in 
natančen način seznanjajo, da ima 
proizvod elemente dostopnosti in da je 
združljiv s podpornimi tehnologijami;

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda ter njegovo
shranjevanje in odstranjevanje, ki so 
zagotovljena ločeno ali na samem 
proizvodu in izpolnjujejo naslednje 
zahteve:

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 
v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila; ter

(i) so dana na voljo v dostopnem 
spletnem formatu in elektronskem 
nespletnem dokumentu ter so zaznavna, 
jih je mogoče zlahka uporabljati, so 
razumljiva in zanesljiva;

(ii) navodila morajo zagotavljati 
alternative za nebesedilne vsebine;

(ii) v njih je navedeno in razloženo, 
kako uporabljati elemente dostopnosti 
proizvoda in kakšna je njegova 
združljivost z različnimi podpornimi 
tehnologijami, na voljo v Uniji in po 
svetu;

(iii) na zahtevo se zagotovijo v 
alternativnem neelektronskem formatu. 
Alternativni neelektronski formati lahko 
vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 
pisavo ali lahko berljivo besedilo. 

(d) uporabniškega vmesnika proizvoda 
(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 
povratne informacije) v skladu s točko 2;

(d) uporabniškega vmesnika proizvoda 
(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 
povratne informacije) v skladu s točko 2;

(e) funkcionalnosti proizvoda z 
zagotavljanjem funkcij, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami, v skladu s točko 2;

(e) funkcionalnosti proizvoda z 
zagotavljanjem funkcij, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami, v skladu s točko 22;

(f) zagotavljanje vmesnika proizvoda s
podpornimi pripomočki.

(f) proizvod je združljiv z različnimi
podpornimi pripomočki in tehnologijami, 
ki so na voljo v Uniji in po svetu, vključno 
s tehnologijami za omogočanje sluha, kot 
so slušni aparati, telefonske tuljave, 
polževi vsadki in podporne slušne 
naprave.

Or. en
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Predlog spremembe 582
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 
funkcionalnosti

2. Zahteve glede funkcionalnosti za 
uporabniški vmesnik in zasnovo 
proizvoda:

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), so zasnovani, kadar je to 
primerno, da omogočajo:

(a) komunikacijo in orientacijo preko
več kot enega čutila;

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila, in sicer:

(i) če proizvod omogoča vizualne 
načine komunikacije in upravljanja, 
omogoča tudi vsaj en način obveščanja in 
upravljanja, pri katerem vid ni potreben, 

(ii) če proizvod omogoča slušne 
načine obveščanja in upravljanja, 
omogoča tudi vsaj en način obveščanja in 
upravljanja, pri katerem sluh ni potreben;

(b) alternative govoru za komunikacijo 
in orientacijo;

(b) alternative govoru za komunikacijo 
in orientacijo.

Če proizvod od uporabnikov zahteva 
govorni vnos, omogoča vsaj en način 
upravljanja, pri katerem uporabnikom ni 
treba ustvarjati zvoka z usti, kot so govor, 
žvižgi ali tleski;

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če proizvod omogoča vizualne 
načine komunikacije in upravljanja, ima 
elemente, ki uporabnikom omogočajo 
boljšo uporabo omejenega vida, tudi tako, 
da se zagotovijo nastavljiva povečava brez 
izgube vsebine ali nastavljiva kontrast in 
svetlost, kjer je mogoče, pa je treba 
vključiti prožne načine ločevanja in 
prilagoditev ospredja in vizualnih 
elementov v ozadju ter prožna prilagoditev 
želenega vidnega polja;
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(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(d) vizualni način upravljanja, pri 
katerem uporabniku ni treba zaznavati 
barv;

(e) prožne načine ločevanja in nadzora 
ospredja (osnovnega sporočila) in ozadja,
vključno z zmanjšanjem hrupa iz ozadja 
in izboljšanjem jasnosti;

(e) prilagoditev glasnosti s strani 
uporabnika in napredne avdio funkcije, 
da se izboljša jasnost zvoka, vključno z 
nastavljivimi načini ločevanja in 
prilagoditve ospredja in zvoka iz ozadja, 
če sta zvok in ozadje na voljo kot ločena 
avdio tokova;

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(f) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe, tudi 
kadar se proizvod upravlja ročno. 
Proizvod ima elemente, ki uporabnikom 
omogočajo alternativne načine uporabe, 
ki ne zahtevajo niti finih motoričnih 
gibov, kot je upravljanje z roko ali moč v 
rokah, niti več gibov naenkrat;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe,

(g) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo, tudi, kadar je proizvod 
prostostoječ ali nameščen. Informacijski 
elementi in elementi, potrebni za 
upravljanje, se nahajajo v standardno 
dostopnem dosegu ali pa jih lahko 
uporabnik postavi v doseg;

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(h) če proizvod omogoča vizualne 
načine obveščanja, omogoča tudi vsaj en 
način obveščanja, ki kolikor je mogoče 
zmanjša možnost sprožitve fotoobčutljive 
epilepsije;

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije;

(i) elemente, ki uporabnikom 
omogočajo preprostejše in lažje 
sporočanje in upravljanje;

(ia) če ima proizvod funkcije za 
dostopnost, se med uporabo teh funkcij 
ohranja zasebnost uporabnikov;

Or. en

Predlog spremembe 583
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek I – točka 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Storitve za pomoč uporabnikom

S storitvami za pomoč uporabnikom 
(službe za pomoč uporabnikom, klicni 
centri, tehnična podpora, storitve prenosa 
in storitve usposabljanja), če so na voljo, 
se zagotavljajo informacije o dostopnosti 
proizvoda in njegovi združljivosti s 
podpornimi tehnologijami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 
invalide.

Or. en

Obrazložitev

Po potrebi bi bilo treba zagotoviti tudi dostopnost storitev za pomoč uporabnikom, da bi 
uporabniki imeli vse potrebne informacije.

Predlog spremembe 584
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zahteve glede funkcionalne 
učinkovitosti

(a) uporaba brez vida:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem vid ni potreben;

(b) uporaba z omejenim vidom:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki uporabnikom z omejenim 
vidom omogoča, da ga bolje izkoristijo;

(c) uporaba brez zaznave barv:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
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upravljanja, pri katerem uporabniku ni 
treba zaznavati barv;

(d) uporaba brez sluha:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem sluh ni potreben;

(e) uporaba z omejenim sluhom:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja z naprednimi avdio 
funkcijami;

(f) uporaba brez sposobnosti govora:

če IKT od uporabnikov zahteva govorni 
vnos, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem govorni vnos ni 
potreben;

(g) uporaba z omejeno sposobnostjo 
upravljanja z roko ali omejeno močjo:

če IKT zahteva ročno upravljanje, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja za 
uporabo z alternativnimi oblikami 
upravljanja, ki ne zahtevajo niti 
upravljanja z roko niti moči v rokah;

(h) uporaba z omejenim dosegom:

če so proizvodi IKT prostostoječi ali 
nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 
za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 
uporabnikov;

(i) zmanjšanje možnosti sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki zmanjšuje možnost 
sprožitve fotoobčutljive epilepsije;

(j) uporaba z omejeno kognitivno 
sposobnostjo:

IKT omogoča vsaj en način upravljanja, v 
katerega so vključeni elementi, ki 
omogočajo njeno preprostejšo in lažjo 
uporabo;

(k) zasebnost:
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če IKT vključuje funkcije za dostopnost, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja, 
pri katerem se med uporabo teh funkcij 
ohranja zasebnost uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 585
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Samopostrežni terminali: bankomati, 
prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice
in avtomati za prijavo

Samopostrežni terminali: bankomati, 
prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice,
avtomati za prijavo in plačilni terminali

Or. en

Predlog spremembe 586
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Samopostrežni terminali: bankomati, 
prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice
in avtomati za prijavo

Samopostrežni terminali: bankomati, 
prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice, 
parkomati, avtomati za prijavo in plačilni 
terminali 

Or. en

Predlog spremembe 587
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – Naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Samopostrežni terminali: bankomati, 
prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice 
in avtomati za prijavo

Samopostrežni terminali: plačilni 
terminali, bankomati, prodajni avtomati za 
vozovnice/vstopnice in avtomati za prijavo

Or. en

Emendamento 588
Marco Zullo

Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Samopostrežni terminali: bankomati, 
prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice
in avtomati za prijavo

Samopostrežni terminali: bankomati, 
prodajni avtomati za vozovnice/vstopnice,
avtomati za prijavo in plačilni terminali

Or. it

Predlog spremembe 589
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, invalidi in osebe
z oslabitvami, povezanimi s starostjo, 
lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To 
je mogoče doseči z izpolnjevanjem 
naslednjih zahtev glede dostopnosti:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
so zagotovljene na samem proizvodu
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
so zagotovljene na samem proizvodu
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:
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(i) morajo biti na voljo za več kot eno 
čutilo;

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

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

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so zaznavne; predvidljivi pogoji 
uporabe;

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(iv) navajajo in pojasnjujejo, kako 
aktivirati in uporabljati elemente 
dostopnosti proizvoda in kakšna je 
njegova združljivost s podpornimi 
tehnologijami;

(v) so v pisavi ustrezne velikosti in 
vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 
znaki in ozadjem;

(b) uporabniškega vmesnika proizvoda 
(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 
povratne informacije) v skladu s točko 2;

(b) zagotavljanje uporabniškega
vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije) v skladu s točko 2;

(c) funkcionalnosti proizvoda z 
zagotavljanjem funkcij, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami, v skladu s točko 2; 

(c) zagotavljanje funkcionalnosti
proizvoda z vključitvijo funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 
2;

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 
pripomočki.

(d) proizvod zagotavlja združljivost s 
podpornimi pripomočki in tehnologijami, 
vključno s tehnologijami za omogočanje 
sluha, kot so slušni aparati, telefonske 
tuljave, polževi vsadki in podporne slušne 
naprave. Proizvod omogoča tudi uporabo 
osebnih slušalk.

Or. en

Predlog spremembe 590
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 
funkcionalnosti

2. Zahteve glede funkcionalnosti za 
uporabniški vmesnik in zasnovo 
proizvoda:
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Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, v skladu s točko 2 Oddelka I, 
ter z upoštevanjem naslednjega:

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(a) ni potrebno, da je element 
dostopnosti vklopljen, da bi ga uporabnik, 
ki ta element potrebuje, vklopil;

(b) alternative govoru za 
komunikacijo in orientacijo;

(b) kadar je potreben odziv v 
omejenem času, uporabnik prejme 
vizualno obvestilo ter obvestilo v obliki 
dotika ali zvoka, ima pa tudi možnost 
podaljšati dovoljeni čas;

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) proizvod se upravlja, vključno z 
deli proizvoda, s katerimi je mogoče 
upravljati, kot so tipke in gumbi, ima 
ustrezen kontrast med tipkami in gumbi in 
njihovim ozadjem ter ga je mogoče zaznati 
z otipom;

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(d) kadar se uporabljajo tipke, listki 
ali kartice, so ti usmerjeni tako, da je 
usmeritev mogoče zaznati z otipom, če je 
ta pomembna za nadaljnjo uporabo tipke, 
listka ali kartice;

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;

(e) kadar proizvod uporablja biološke 
značilnosti uporabnika, uporaba 
specifične biološke značilnosti ni edino 
sredstvo za identifikacijo uporabnika; 

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe,

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije;

Or. en

Predlog spremembe 591
Igor Šoltes
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek II – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve glede funkcionalne učinkovitosti:

(a) Uporaba brez vida: če IKT 
omogoča vizualne načine delovanja, mora 
omogočati tudi vsaj en način delovanja, 
pri katerem vid ni potreben;
(b) Uporaba z omejenim vidom: če 
IKT omogoča vizualne načine delovanja, 
mora omogočati tudi vsaj en način 
delovanja, ki uporabnikom z omejenim 
vidom omogoča, da bolje izkoristijo svoj 
omejen vid;
(c) Uporaba brez zaznave barv in 
kontrasta: če IKT omogoča vizualne 
načine delovanja, mora omogočati tudi 
vsaj en način delovanja, pri katerem 
uporabniku ni treba zaznavati barv in 
kontrasta; 
(d) Uporaba brez sluha: če IKT 
omogoča slušne načine delovanja, mora 
omogočati tudi vsaj en način delovanja, 
pri katerem sluh ni potreben;
(e) Uporaba z omejenim sluhom: če 
IKT omogoča slušne načine delovanja, 
mora omogočati tudi vsaj en način 
delovanja, ki vključuje napredne avdio 
funkcije, razločnost in glasnost;
(f) Uporaba brez sposobnosti govora: 
če IKT od uporabnikov zahteva govorni 
vnos, mora omogočati vsaj en način 
delovanja, pri katerem govorni vnos ni 
potreben; 
(g) Uporaba z omejeno sposobnostjo 
upravljanja z roko ali omejeno močjo: če 
IKT zahteva ročno upravljanje, mora 
omogočati vsaj en način delovanja, ki 
uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 
z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 
zahtevajo niti upravljanja z roko ali moči 
v rokah niti več gibov naenkrat; 
(h) Uporaba z omejenim dosegom: če 
so proizvodi IKT prostostoječi ali 
nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 
za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 
uporabnikov;
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(i) Zmanjšanje možnosti sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije: če IKT omogoča 
vizualne načine delovanja, mora 
omogočati tudi vsaj en način delovanja, ki 
zmanjšuje možnost sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije; 
(j) Uporaba z omejeno kognitivno 
sposobnostjo: IKT mora omogočati vsaj 
en način delovanja, ki omogoča 
preprostejšo in lažjo uporabo proizvoda; 
(k) Zasebnost: če IKT omogoča 
uporabo funkcij za zagotavljanje 
dostopnosti, mora omogočati tudi vsaj en 
način delovanja, pri katerem se med 
uporabo teh funkcij ohranja zasebnost 
uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 592
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke B „Povezana terminalska oprema za 
potrošnike z naprednimi računalniškimi 
zmogljivostmi“;

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke B „Povezana terminalska oprema za 
potrošnike z naprednimi računalniškimi 
zmogljivostmi“;

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(i) vsebina informacij je na voljo v
besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 

(i) informacije so dane na voljo v 
dostopnem spletnem formatu in 
elektronskem nespletnem dokumentu ter 
so zaznavne, jih je mogoče zlahka 
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več kot enega čutila; uporabljati, so razumljive in zanesljive v 
skladu s točko (c);

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(ii) v informacijah je navedeno in 
pojasnjeno, kako uporabljati elemente 
dostopnosti storitve v kombinaciji s 
povezano terminalsko opremo in kakšna 
je njena združljivost s podpornimi 
tehnologijami;

(iii) v skladu s točko (c) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

(iii) informacije se na zahtevo 
predložijo v alternativnem neelektronskem 
formatu. Alternativni neelektronski 
formati lahko vključujejo velike tiskane 
črke, Braillovo pisavo ali lahko berljivo 
besedilo.

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
dojemanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

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

(d) tako, da so storitve na osnovi 
mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve, na dosleden in primeren način 
dostopne uporabniku za zaznavanje, 
uporabo in razumevanje, vključno s 
prilagodljivostjo predstavitve vsebin in 
interakcije, in po potrebi ponujajo 
dostopne elektronske alternative, in sicer 
na zanesljiv način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po 
svetu;

Or. en
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Predlog spremembe 593
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 594
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) s pomočjo storitev na osnovi mobilnih 
naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative, in na zanesljiv način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in na mednarodni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 595
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Storitve za pomoč uporabnikom

S storitvami za pomoč uporabnikom 
(službe za pomoč uporabnikom, klicni 
centri, tehnična podpora, storitve prenosa 
in storitve usposabljanja), če so na voljo, 
se zagotavljajo informacije o dostopnosti 
storitve in njeni združljivosti s podpornimi 
tehnologijami in storitvami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 
invalidi.

Or. en

Predlog spremembe 596
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, invalidi in osebe
z oslabitvami, povezanimi s starostjo, 
lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To 
je mogoče doseči z izpolnjevanjem 
naslednjih zahtev glede dostopnosti:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
je zagotovljena na samem proizvodu 
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

(a) zagotavljanjem informacij o 
uporabi proizvoda, ki so navedene na 
samem proizvodu (označevanje, navodila 
za uporabo, opozorila) in ki:

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

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

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

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(iv) so v pisavi ustrezne velikosti in 
vrste, ki omogoča dovolj kontrasta med 
znaki in ozadjem, da bi kar se da izboljšali 
berljivost v predvidljivih pogojih uporabe;

(iva) so dane na voljo v dostopnem 
spletnem formatu in elektronskem 
nespletnem dokumentu ter so zaznavne, 
jih je mogoče zlahka uporabljati, so 
razumljive in zanesljive;

(b) embalaže proizvoda, vključno s 
predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje);

(b) zagotavljanjem embalaže
proizvoda, vključno s predloženimi 
informacijami (odpiranje, zapiranje, 
uporaba, odstranjevanje), ki:

(i) izpolnjujejo zahteve iz točke (a);

(ii) uporabnike na enostaven in 
natančen način seznanjajo, da ima 
proizvod elemente dostopnosti in da je 
združljiv s podpornimi tehnologijami;

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(c) zagotavljanjem navodil za uporabo, 
namestitev in vzdrževanje proizvoda ter 
njegovo shranjevanje in odstranjevanje, ki
so zagotovljena ločeno ali na samem 
proizvodu in izpolnjujejo naslednje 
zahteve:

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 
v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila; ter 

(i) so dana na voljo v dostopnem 
spletnem formatu in elektronskem 
nespletnem dokumentu in so zaznavna, 
jih je mogoče zlahka uporabljati, so 
razumljiva in zanesljiva;

(ii) navodila morajo zagotavljati 
alternative za nebesedilne vsebine;

(ii) v njih je navedeno in razloženo, 
kako uporabljati elemente dostopnosti 
proizvoda in kakšna je njegova 
združljivost z različnimi podpornimi 
tehnologijami, na voljo v Uniji in po 
svetu;

(iia) na zahtevo se zagotovijo v 
alternativnem neelektronskem formatu. 
Alternativni neelektronski formati lahko 
vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 
pisavo ali lahko berljivo besedilo;

(d) uporabniškega vmesnika proizvoda (d) zagotavljanjem uporabniškega
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(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 
povratne informacije) v skladu s točko 2;

vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije) v skladu s točko 2;

(e) funkcionalnosti proizvoda z 
zagotavljanjem funkcij, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami, v skladu s točko 2;

(e) zagotavljanjem funkcionalnosti
proizvoda z vključitvijo funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 
2;

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 
pripomočki.

(f) proizvod zagotavlja združljivost z 
različnimi podpornimi pripomočki in 
tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po 
svetu, vključno s tehnologijami za 
omogočanje sluha, kot so slušni aparati, 
telefonske tuljave, polževi vsadki in 
podporne slušne naprave.

Or. en

Predlog spremembe 597
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del B – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabniški vmesnik in zasnova
funkcionalnosti

2. Zahteve glede funkcionalnosti za
uporabniški vmesnik in zasnova proizvoda:

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, v skladu s točko 2 Oddelka I, 
ter z upoštevanjem naslednjega:

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(a) proizvod, ki lahko zakodira in
odkodira dvosmerno govorno
komunikacijo z visokokakovostnim 
zvokom;

(b) alternative govoru za komunikacijo
in orientacijo;

(b) proizvod, ki podpira dvosmerno 
govorno komunikacijo, uporabniku 
omogoča komunikacijo z drugim 
uporabnikom z besedilom v realnem času, 
to možnost pa lahko uporabnik uporablja 
samostojno ali v kombinaciji z govorom v 
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sklopu istega klica;

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če proizvod podpira dvosmerno 
govorno komunikacijo v specifičnem 
omrežju, podpira tudi besedilo v realnem 
času v sklopu istega klica z uporabo 
formata besedila v realnem času, ki je 
specifičen za to omrežje;

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(d) če proizvod, ki omogoča 
dvosmerno govorno komunikacijo, 
vključuje funkcionalnost videa v realnem 
času, proizvod podpira video z ločljivostjo, 
ki uporabniku omogoča komunikacijo z 
znakovnim jezikom in branjem z ustnic;

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;

(e) če proizvod omogoča izhodne 
informacije z avdio pretvornikom, 
zagotavlja učinkovito brezžično povezavo 
s tehnologijami za omogočanje sluha, kot 
so slušni aparati, telefonske tuljave, 
polževi vsadki in podporne slušne 
naprave, ter maksimalno zmanjšuje 
interference s temi tehnologijami;

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe,

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(i) možnost izogibanja sprožitvi
fotoobčutljive epilepsije;

Or. en

Predlog spremembe 598
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del B – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Storitve za pomoč uporabnikom 

Če je to tehnično izvedljivo, se s storitvami 
za pomoč uporabnikom (službe za pomoč 
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uporabnikom, klicni centri, tehnična 
podpora, storitve prenosa in storitve 
usposabljanja) zagotavljajo informacije o 
dostopnosti proizvoda in njegovi 
združljivosti s podpornimi tehnologijami, 
in sicer z dostopnimi načini komunikacije 
za uporabnike s funkcijskimi omejitvami 
in invalide.

Or. en

Predlog spremembe 599
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del B a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ba. Zahteve glede funkcionalne 
učinkovitosti

(a) uporaba brez vida:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem vid ni potreben;

(b) uporaba z omejenim vidom:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki uporabnikom z omejenim 
vidom omogoča, da ga bolje izkoristijo;

(c) uporaba brez zaznave barv:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem uporabniku ni 
treba zaznavati barv;

(d) uporaba brez sluha:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem sluh ni potreben;

(e) uporaba z omejenim sluhom:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja z naprednimi avdio 
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funkcijami;

(f) uporaba brez sposobnosti govora:

če IKT od uporabnikov zahteva govorni 
vnos, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem govorni vnos ni 
potreben;

(g) uporaba z omejeno sposobnostjo 
upravljanja z roko ali omejeno močjo:

če IKT zahteva ročno upravljanje, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja za 
uporabo z alternativnimi oblikami 
upravljanja, ki ne zahtevajo niti 
upravljanja z roko niti moči v rokah;

(h) uporaba z omejenim dosegom:

če so proizvodi IKT prostostoječi ali 
nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 
za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 
uporabnikov;

(i) zmanjšanje možnosti sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki zmanjšuje možnost 
sprožitve fotoobčutljive epilepsije;

(j) uporaba z omejeno kognitivno 
sposobnostjo:

IKT omogoča vsaj en način upravljanja, v 
katerega so vključeni elementi, ki 
omogočajo njeno preprostejšo in lažjo 
uporabo;

(k) zasebnost:

če IKT vključuje funkcije za dostopnost, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja, 
pri katerem se med uporabo teh funkcij 
ohranja zasebnost uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Avdiovizualne medijske storitve in s tem 
povezana oprema za potrošnike z
naprednimi računalniškimi zmogljivostmi

Terminalska oprema za potrošnike, 
povezana z avdiovizualnimi medijskimi 
storitvami, ter arhitekturna zasnova 
spletišč in mobilnih aplikacij

Or. en

Predlog spremembe 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

A. Storitve: črtano

1. Storitve morajo biti zagotovljene 
na način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z: 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke B „Povezana oprema za potrošnike 
z naprednimi računalniškimi 
zmogljivostmi“;

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih 
v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 
opremi, kakor sledi:

(i) vsebina informacij mora biti na 
voljo v besedilni obliki, ki se lahko 
uporablja za razvoj alternativnih 
podpornih oblik, predstavljenih na 
različne načine in preko več kot enega 
čutila;

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;
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(iii) v skladu s točko (c) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in mednarodni ravni;

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

(e) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju storitev, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami.

Or. en

Predlog spremembe 602
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke B „Povezana oprema za potrošnike z 
naprednimi računalniškimi 

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke B „Povezana oprema za potrošnike z 
naprednimi računalniškimi 
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zmogljivostmi“; zmogljivostmi“;

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi,
kakor sledi:

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi,
ki:

(i) vsebina informacij mora biti na 
voljo v besedilni obliki, ki se lahko 
uporablja za razvoj alternativnih 
podpornih oblik, predstavljenih na 
različne načine in preko več kot enega 
čutila;

(i) so dane na voljo v dostopnem 
spletnem formatu in v elektronskih 
programskih vodičih, so zaznavne, jih je 
mogoče zlahka uporabljati, ter so 
razumljive in zanesljive v skladu s točko 
(c);

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(ii) navajajo in pojasnjujejo, kako 
uporabljati elemente dostopnosti storitve v 
kombinaciji s povezano terminalsko 
opremo in kakšna je njena združljivost s 
podpornimi tehnologijami;

(iii) v skladu s točko (c) je treba 
zagotoviti elektronske informacije,
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

(iii) vključujejo dostopne informacije 
za lažje dopolnjevanje z drugimi 
storitvami dostopa, ki jih nudijo tretje 
strani;

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 
lažjo interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami, ki so na voljo na ravni 
Unije in mednarodni ravni;

(ca) s pomočjo storitev na osnovi 
mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
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podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 
na ravni Unije in mednarodni ravni;

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

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

(e) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju storitev, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami.

Or. en

Predlog spremembe 603
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 604
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek III – del A – točka 1 – točka ca (novo)



PE599.726v03-00 88/154 AM\1121397SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) s pomočjo storitev na osnovi mobilnih 
naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative, in na zanesljiv način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in na mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 605
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju storitev, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami in invalidov. Ponudnik storitve 
za izpolnitev te potrebe zagotovi vsaj 
naslednje storitve dostopa:

(i) podnapise za gluhe in naglušne; 

(ii) zvočni opis; 

(iii) govorjene podnapise; 

(iv) tolmačenje v znakovni jezik;

Or. en
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Predlog spremembe 606
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) če so avdiovizualne vsebine 
opremljene s storitvami dostopa, je to 
jasno navedeno v informacijah o vsebini, 
pa tudi v elektronskih programskih 
vodičih;

Or. en

Predlog spremembe 607
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) v posvetovanju z organizacijami 
uporabnikov, med drugim tudi 
organizacijami, ki zastopajo invalide, 
ponudniki avdiovizualnih medijskih 
storitev zagotovijo kakovostne storitve 
dostopa:

(i) ponudniki storitev zagotovijo, da 
so podnapisi za gluhe in naglušne dobro 
sinhronizirani z videom, berljivi, natančni 
in razumljivi ter dejansko odražajo zvočne 
informacije. To vključuje zagotovitev 
specifikacij o kakovosti, ki zajemajo vsaj 
vrsto in velikost pisave, kontrast in 
uporabo barve, po možnosti pa tudi 
potrebne zahteve, da bi uporabnik lahko 
upravljal podnapise za gluhe in naglušne;

(ii) ponudniki storitev zagotovijo, da 
so zvočni opis in govorjeni podnapisi 
dobro sinhronizirani z videom. To 
vključuje zagotovitev specifikacij o 
kakovosti, ki so povezane z umestitvijo 
zvoka ter jasnostjo zvočnega opisa in 
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govorjenih podnapisov, pa tudi potrebne 
zahteve, da bi jih uporabnik lahko 
upravljal;

(iii) ponudniki storitev zagotovijo, da je 
tolmačenje znakovnega jezika natančno 
in razumljivo ter dejansko odraža zvočne 
informacije. To vključuje pripravo 
poklicnih zahtev za tolmače in specifikacij 
o kakovosti glede načina zagotavljanja 
znakovnega jezika. Če je to tehnično 
izvedljivo, se sprejmejo zahteve, da bi 
uporabnik lahko upravljal možnost 
znakovnega jezika.

Or. en

Predlog spremembe 608
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del A – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Storitve za pomoč uporabnikom

S storitvami za pomoč uporabnikom 
(službe za pomoč uporabnikom, klicni 
centri, tehnična podpora, storitve prenosa 
in storitve usposabljanja), če so na voljo, 
se zagotavljajo informacije o dostopnosti 
proizvoda in njegovi združljivosti s 
podpornimi tehnologijami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 
invalide.

Or. en

Predlog spremembe 609
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, invalidi in osebe
z oslabitvami, povezanimi s starostjo, 
lahko čim več predvidljivo uporabljajo. To 
je mogoče doseči z izpolnjevanjem 
naslednjih zahtev glede dostopnosti:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki
je zagotovljena na samem proizvodu
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki
so zagotovljene na samem proizvodu
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

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

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

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

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(iv) so ustrezne velikosti in v pisavi, ki 
omogoča dovolj kontrasta med znaki in 
ozadjem, da bi kar se da izboljšali 
berljivost v predvidljivih pogojih uporabe;

(iva) na voljo so dane v dostopni spletni 
obliki in elektronskem nespletnem 
dokumentu, tako da so zaznavne, jih je 
mogoče zlahka uporabljati, so razumljive 
in zanesljive;

(b) zagotavljanje embalaže proizvoda, 
vključno s predloženimi informacijami
(odpiranje, zapiranje, uporaba, 
odstranjevanje);

(b) embalaže proizvoda, vključno s 
predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje), ki:

(i) izpolnjujejo zahteve iz točke (a)

(ii) enostavno in natančno obveščajo 
uporabnike, da ima proizvod elemente 
dostopnosti in da je združljiv s podpornimi 
tehnologijami;

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda ter njegovo
shranjevanje in odstranjevanje, ki so 
zagotovljena ločeno ali na samem 
proizvodu in izpolnjujejo naslednje 
zahteve:

(i) vsebina navodil mora biti na voljo (i) so dana na voljo v dostopnem 
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v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila; ter

spletnem formatu in elektronskem 
nespletnem dokumentu in so zaznavna, 
jih je mogoče zlahka uporabljati, so 
razumljiva in zanesljiva;

(ii) navodila morajo zagotavljati 
alternative za nebesedilne vsebine;

(ii) v njih je navedeno in razloženo, 
kako uporabljati elemente dostopnosti 
proizvoda in kakšna je njegova 
združljivost z različnimi podpornimi 
tehnologijami, na voljo v Uniji in po 
svetu;

(iia) na zahtevo se zagotovijo v 
alternativni neelektronski obliki. 
Alternativni neelektronski formati lahko 
vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 
pisavo ali lahko berljivo besedilo;

(d) zagotavljanjem uporabniškega 
vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije) v skladu s točko 2;

(d) zagotavljanjem uporabniškega 
vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije) v skladu s točko 2;

(e) zagotavljanjem funkcionalnosti 
proizvoda z vključitvijo funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 
2;

(e) zagotavljanjem funkcionalnosti 
proizvoda z vključitvijo funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 
2;

(f) zagotavljanje vmesnika proizvoda s
podpornimi pripomočki.

(f) proizvod zagotavlja združljivost z 
različnimi podpornimi pripomočki in 
tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po 
svetu, vključno s tehnologijami za 
omogočanje sluha, kot so slušni aparati, 
telefonske tuljave, polževi vsadki in 
podporne slušne naprave.

Or. en

Predlog spremembe 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Povezana terminalska oprema za 
potrošnike z naprednimi računalniškimi 

B. Povezana terminalska oprema za 
potrošnike z naprednimi računalniškimi 
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zmogljivostmi: zmogljivostmi:

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

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s
starostnimi oslabitvami lahko čim več 
uporabljajo za razumno predvidljiv 
namen. To je mogoče doseči z
izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 
učinkovitosti iz točke Ba in vključuje:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki
je zagotovljena na samem proizvodu
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

(a) zagotavljanje informacij o uporabi 
proizvoda, ki so navedene na samem 
proizvodu (označevanje, navodila za 
uporabo, opozorila);

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

(ii) morajo biti razumljive;

(iii) morajo biti zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(b) zagotavljanje embalaže proizvoda, 
vključno s predloženimi informacijami
(odpiranje, zapiranje, uporaba, 
odstranjevanje);

(b) zagotavljanje embalaže proizvoda, 
vključno s predloženimi informacijami
(odpiranje, zapiranje, uporaba, 
odstranjevanje);

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(c) zagotavljanje navodil za uporabo, 
namestitev in vzdrževanje proizvoda, 
shranjevanje in odstranjevanje proizvoda:

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 
v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila; ter

(ii) navodila morajo zagotavljati 
alternative za nebesedilne vsebine;

(d) zagotavljanjem uporabniškega 
vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije) v skladu s točko 2;

(d) zagotavljanje uporabniškega 
vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije);

(e) zagotavljanjem funkcionalnosti 
proizvoda z vključitvijo funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 
2;

(e) zagotavljanje funkcionalnosti 
proizvoda z zagotavljanjem funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb
invalidov;
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(f) zagotavljanje vmesnika proizvoda s 
podpornimi pripomočki.

(f) zagotavljanje vmesnika proizvoda s 
podpornimi pripomočki.

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 
funkcionalnosti

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(b) alternative govoru za 
komunikacijo in orientacijo;

(c) prožno povečavo in kontrast;

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe,

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije;

Or. en

Predlog spremembe 611
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabniški vmesnik in zasnova
funkcionalnosti

2. Zahteve glede funkcionalnosti za
uporabniški vmesnik in zasnova proizvoda

Da bi zagotovili dostopno zasnovo Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
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proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, v skladu s točko 2 Oddelka I, 
ter z upoštevanjem naslednjega:

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(a) če proizvod prikazuje 
avdiovizualne vsebine, ima način 
upravljanja za prikazovanje razpoložljivih 
podnapisov za gluhe in naglušne na 
izbranem video kanalu;

(b) alternative govoru za 
komunikacijo in orientacijo;

(b) če proizvod prikazuje 
avdiovizualne vsebine, ima mehanizem za 
izbiranje in predvajanje zvočnega opisa 
na izbranem video kanalu;

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če proizvod prikazuje 
avdiovizualne vsebine, ima mehanizem za 
izbiranje in predvajanje razpoložljivih 
govorjenih podnapisov na izbranem video 
kanalu;

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(d) če proizvod prikazuje 
avdiovizualne vsebine, ima mehanizem za 
izbiranje in predvajanje razpoložljivega 
tolmačenja znakovnega jezika na 
izbranem video kanalu, če je to tehnično 
izvedljivo;

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;

(e) proizvod omogoča zagotavljanje 
razpoložljivih storitev dostopa posamično 
in v kombinaciji z drugimi;

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(f) proizvod omogoča čim večjo 
personalizacijo storitev dostopa, vključno 
z dostopanjem do storitev dostopa prek 
drugih sredstev, kot je sinhronizacija z 
drugo napravo;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe,

(g) za aktivacijo storitev dostopa ima 
uporabnik enake možnosti upravljanja kot 
pri primarnih medijih;

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(h) proizvod zagotavlja učinkovito 
brezžično povezavo s tehnologijami za 
omogočanje sluha, kot so slušni aparati, 
telefonske tuljave, polževi vsadki in 
podporne slušne naprave.

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije.
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Or. en

Predlog spremembe 612
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Storitve za pomoč uporabnikom

S storitvami za pomoč uporabnikom 
(službe za pomoč uporabnikom, klicni 
centri, tehnična podpora, storitve prenosa 
in storitve usposabljanja), če so na voljo, 
se zagotavljajo informacije o dostopnosti 
proizvoda in njegovi združljivosti s 
podpornimi tehnologijami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 
invalide.

Or. en

Predlog spremembe 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del B a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ba. Zahteve glede funkcionalne 
učinkovitosti

(a) uporaba brez vida:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem vid ni potreben;

(b) uporaba z omejenim vidom:

če IKT omogoča vizualne načine 
delovanja, omogoča tudi vsaj en način 
delovanja, ki uporabnikom z omejenim 
vidom omogoča, da ga bolje izkoristijo;
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(c) uporaba brez zaznave barv:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem uporabniku ni 
treba zaznavati barv;

(d) uporaba brez sluha:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem sluh ni potreben;

(e) uporaba z omejenim sluhom:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja z izboljšanimi avdio 
funkcijami;

(f) uporaba brez sposobnosti govora:

če IKT od uporabnikov zahteva govorni 
vnos, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem govorni vnos ni 
potreben;

(g) uporaba z omejeno sposobnostjo 
upravljanja z roko ali omejeno močjo:

če IKT zahteva ročno upravljanje, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja za 
uporabo z alternativnimi oblikami 
upravljanja, ki ne zahtevajo niti 
upravljanja z roko niti moči v rokah;

(h) uporaba z omejenim dosegom:

če so proizvodi IKT prostostoječi ali 
nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 
za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 
uporabnikov;

(i) zmanjšanje možnosti sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki zmanjšuje možnost 
sprožitve fotoobčutljive epilepsije;

(j) uporaba z omejeno kognitivno 
sposobnostjo:

IKT omogoča vsaj en način upravljanja, v 
katerega so vključeni elementi, ki 
omogočajo njeno preprostejšo in lažjo 
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uporabo;

(k) zasebnost:

če IKT vključuje funkcije za dostopnost, 
omogoča vsaj en način upravljanja, pri 
katerem se med uporabo teh funkcij 
ohranja zasebnost uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IV – del C a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ca. Arhitekturna zasnova spletišč in 
mobilnih aplikacij

(a) arhitekturno zasnovo spletišč in 
mobilnih aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
dojemanje, uporabo in razumevanje, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami v Uniji in po 
svetu.

Or. en

Predlog spremembe 615
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Samopostrežni terminali, prodajni avtomati 
za vozovnice in avtomati za prijavo 
potnikov, ki se uporabljajo za zagotavljanje 

samopostrežni terminali, vključno s 
plačilnimi terminali, prodajni avtomati za 
vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, 
ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev 
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storitev potniškega prevoza potniškega prevoza

Or. en

Predlog spremembe 616
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z:

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

(a) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(a) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(i) vsebina informacij mora biti na 
voljo v besedilni obliki, ki se lahko 
uporablja za razvoj alternativnih 
podpornih oblik, predstavljenih na 
različne načine in preko več kot enega 
čutila;

(i) informacije so dane na voljo v 
dostopnem spletnem formatu in 
elektronskem nespletnem dokumentu ter 
so zaznavne, jih je mogoče zlahka 
uporabljati, razumljive in zanesljive v 
skladu s točko (c);

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(ii) v njih se navede in razloži, kako 
uporabljati elemente dostopnosti storitve, 
vključno z dostopnostjo vozil in okoliške 
infrastrukture ter grajenega okolja, pa 
tudi informacije o zagotovljeni pomoči v 
skladu z uredbami 1107/2006, 1177/2010, 
1371/2007 in 181/2011;

(iii) v skladu s točko (b) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

(iii) na zahtevo se zagotovijo v 
alternativnem neelektronskem formatu. 
Alternativni neelektronski formati lahko 
vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 
pisavo ali lahko berljivo besedilo;

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 

(b) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
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elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 
lažjo interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(ba) s pomočjo storitev na osnovi 
mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, ki so potrebne za 
zagotavljanje storitve, z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča zaznavanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na zanesljiv 
način, ki omogoča lažjo interoperabilnost 
z različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami v Uniji in po 
svetu;

(c) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju storitev, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami.

(c) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju naslednjih storitev, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami in invalidov:

(i) sistemi pametnega izdajanja 
vozovnic (elektronska rezervacija, nakup 
vozovnic itd.);

(ii) obveščanje v realnem času 
(časovni razporedi, obveščanje o motnjah 
v prometu, povezovalne storitve, 
nadaljevanje potovanja z drugimi načini 
prevoza itd.);

(iii) dodatne informacije o storitvi 
(npr. o osebju na postajah, dvigalih v 
okvari ali storitvah, ki začasno niso na 
voljo);

(ca) grajeno okolje, potrebno za 
zagotavljanje storitve, izpolnjuje zahteve iz 
oddelka X te priloge.

Or. en
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Predlog spremembe 617
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(b) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 618
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del A – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) grajeno okolje, potrebno za 
zagotavljanje storitve, izpolnjuje zahteve iz 
oddelka X te priloge.

Or. en

Predlog spremembe 619
Olga Sehnalová

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

1a. Storitve za pomoč uporabnikom

S storitvami za pomoč uporabnikom 
(službe za pomoč uporabnikom, klicni 
centri, tehnična podpora, storitve prenosa 
in storitve usposabljanja), če so na voljo, 
se zagotavljajo informacije o dostopnosti 
storitve in njeni združljivosti s podpornimi 
tehnologijami in storitvami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 
invalidi.

Or. en

Predlog spremembe 620
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Spletišča, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje storitev potniškega prevoza:

črtano

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami v Uniji in po 
svetu.

Or. en

Predlog spremembe 621
Igor Šoltes
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del B – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(a) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del B – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Vsebine spletišč, povezane z 
naslednjimi dejavnostmi, morajo 
izpolnjevati vsaj zahteve iz točke (a):

(i) dostop do voznih redov, znižanih 
cen in omrežnih vozovnic ter cen 
rezervacij in vozovnic;

(ii) rezervacija ali sprememba 
rezervacije, vključno z vsemi storitvami 
potniškega prevoza;

(iii) prijava;

(iv) dostop do osebnega potovalnega 
načrta;

(v) dostop do statusa potovanja;

(vi) dostop do osebnega računa 
stranke;

(vii) dostop za vzpostavitev stika s 
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prevoznikom;

(viii) dostop do informacij v zvezi s 
ponujeno pomočjo pri prevozu.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se opira na seznam sedmih temeljnih elementov spletišč, ki ga je 
sestavilo ministrstvo ZDA za promet (Nediskriminacija na podlagi invalidnosti v letalskem 
prevozu: dostopnost spletišč in avtomatskih kioskov na letališčih v ZDA (DOT–OST–2011–
0177) [Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites 
and Automated Kiosks at U.S. Airports]).  

Predlog spremembe 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del B – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ab. Vsebine tretjih oseb, ki jih zadevni 
ponudnik ni ne financiral ne razvil in niso 
pod njegovim nadzorom, so izvzete iz 
zahtev v točki (a).

Or. de

Obrazložitev

V skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov 
javnega sektorja se za vsebine tretjih oseb, ki niso pod nadzorom ponudnika spletišča, ne 
zahteva, da morajo izpolnjevati zahteve glede dostopnosti.

Predlog spremembe 624
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C. storitve na osnovi mobilnih 
naprav, sistemi pametnega izdajanja 
vozovnic in obveščanja v realnem času;

črtano
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1. Storitve morajo biti zagotovljene 
na način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

(a) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih 
v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 
opremi, kakor sledi:

(i) vsebina informacij je na voljo v 
besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila;

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(iii) v skladu s točko (b) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve.

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 625
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del C – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C. storitve na osnovi mobilnih naprav, 
sistemi pametnega izdajanja vozovnic in 

C. storitve na osnovi mobilnih naprav, 
sistemi pametnega izdajanja vozovnic, 
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obveščanja v realnem času; pametne prijave in obveščanja v realnem 
času;

Or. en

Predlog spremembe 626
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del D – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

D. Letalske, avtobusne, železniške in 
vodne storitve potniškega prevoza;
spletišča, ki se uporabljajo za zagotavljanje 
storitev potniškega prevoza; storitve na 
osnovi mobilnih naprav, sistemi pametnega 
izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem 
času; samopostrežni terminali, prodajni 
avtomati za vozovnice in avtomati za 
prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje storitev potniškega prevoza

D. Letalske, avtobusne, železniške in 
vodne storitve potniškega prevoza; 
spletišča, ki se uporabljajo za zagotavljanje 
storitev potniškega prevoza; storitve na 
osnovi mobilnih naprav, sistemi pametnega 
izdajanja vozovnic in obveščanja v realnem 
času; samopostrežni terminali, vključno s 
plačilnimi terminali, prodajni avtomati za 
vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, 
ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev 
potniškega prevoza

Or. en

Predlog spremembe 627
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek V – del D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

D. samopostrežni terminali, prodajni 
avtomati za vozovnice in avtomati za 
prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje storitev potniškega prevoza:

D. Samopostrežni terminali, prodajni 
avtomati za vozovnice in avtomati za 
prijavo potnikov, izpolnjujejo zahteve iz 
oddelka II:

1. Oblikovanje in proizvodnja: 

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 



AM\1121397SL.docx 107/154 PE599.726v03-00

SL

povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
je zagotovljena na samem proizvodu 
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

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

(ii) morajo biti razumljive;

(iii) morajo biti zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(b) zagotavljanjem uporabniškega 
vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije) v skladu s točko 2;

(c) zagotavljanjem funkcionalnosti 
proizvoda z vključitvijo funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 
2;

(d) zagotavljanje vmesnika proizvoda s 
podpornimi pripomočki.

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 
funkcionalnosti

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(b) in (c), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(b) alternative govoru za 
komunikacijo in orientacijo;

(c) prožno povečavo in kontrast;

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;
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(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe,

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije;

Or. en

Predlog spremembe 628
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bančne storitve; spletišča, ki se uporabljajo 
za zagotavljanje bančnih storitev; bančne 
storitve na osnovi mobilnih naprav; 
samopostrežni terminali, vključno z
bankomati, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev

Bančne storitve; spletišča, ki se uporabljajo 
za zagotavljanje bančnih storitev; bančne 
storitve na osnovi mobilnih naprav; 
samopostrežni terminali, vključno s 
plačilnimi terminali in bankomati, ki se 
uporabljajo za zagotavljanje bančnih 
storitev

Or. en

Predlog spremembe 629
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bančne storitve; spletišča, ki se uporabljajo 
za zagotavljanje bančnih storitev; bančne 
storitve na osnovi mobilnih naprav; 
samopostrežni terminali, vključno z 
bankomati, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev

Bančne storitve; spletišča, ki se uporabljajo 
za zagotavljanje bančnih storitev; bančne 
storitve na osnovi mobilnih naprav; 
samopostrežni terminali, vključno z 
bankomati, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev in plačilnih 
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terminalov.

Or. en

Predlog spremembe 630
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke D;

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke D;

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(i) vsebina informacij je na voljo v
besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila;

(i) je na voljo v dostopnem spletnem 
formatu in elektronskem nespletnem 
dokumentu in je zaznavna, jo je mogoče 
zlahka uporabljati, je razumljiva in 
zanesljiva v skladu s točko (c);

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(ii) navede se in razloži, kako 
uporabljati elemente dostopnosti storitve v 
kombinaciji s povezano terminalsko 
opremo;

(iii) v skladu s točko (c) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

(iii) na zahtevo se zagotovijo v 
alternativnem neelektronskem formatu. 
Alternativni neelektronski formati lahko 
vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 
pisavo ali lahko berljivo besedilo;

(iiia) so razumljive, vendar ne presegajo 
ravni kompleksnosti, ki je višja od stopnje 
B2 (zgornja srednja raven) skupnega 
referenčnega okvira Sveta Evrope za 
jezike.
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(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 
lažjo interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami, ki so na voljo na ravni 
Unije in mednarodni ravni;

(ca) s pomočjo storitev na mobilnih 
napravah, vključno z aplikacijami, 
potrebnimi za zagotavljanje bančnih 
storitev, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 
na ravni Unije in mednarodni ravni;

(d) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju storitev, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami.

(d) vključevanjem funkcij, praks, politik in 
postopkov ter sprememb pri opravljanju 
storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb 
oseb s funkcijskimi omejitvami, tudi 
invalidov:

(da) elektronsko identifikacijo, 
varnostnimi ukrepi in načini plačila, 
potrebnimi za zagotavljanje storitve, ki so 
razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka 
uporabljati, so zanesljivi ter ne 
zmanjšujejo varnosti in zasebnosti 
uporabnika;

(db) grajeno okolje, potrebno za 
zagotavljanje storitve, izpolnjuje zahteve iz 
oddelka X.

Or. en
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Emendamento 631
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Priloga I – oddelek VI – del A – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d a) grajenim okoljem za zagotavljanje 
storitev, skladnim z zahtevami iz oddelka 
X.

Or. it

Predlog spremembe 632
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del A – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Storitve za pomoč uporabnikom

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 
pomoč uporabnikom, klicni centri, 
tehnična podpora, storitve prenosa in 
storitve usposabljanja), če so na voljo, 
zagotavljajo informacije o dostopnosti 
storitve in njeni združljivosti s podpornimi 
tehnologijami in storitvami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 
invalide.

Or. en

Predlog spremembe 633
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Spletišča, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev;

črtano
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Storitve morajo biti zagotovljene na način, 
da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, 
vključno z invalidi, lahko čim več in čim 
bolj predvidljivo uporabljajo. To je 
mogoče doseči z:

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 634
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del B – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(a) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
dojemanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 635
Olga Sehnalová
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C. Bančne storitve na osnovi 
mobilnih naprav;

črtano

1. Storitve morajo biti zagotovljene 
na način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

(a) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih 
v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 
opremi, kakor sledi:

(i) vsebina informacij je na voljo v 
besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila;

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(iii) v skladu s točko (b) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in mednarodni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 636
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

D. Samopostrežni terminali, vključno 
z bankomati, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev

D. Samopostrežni terminali, vključno 
z bankomati, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev in 
plačilnimi terminali, izpolnjujejo zahteve 
iz oddelka II.

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
je zagotovljena na samem proizvodu 
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

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

(ii) morajo biti razumljive;

(iii) morajo biti zaznavne; 

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(b) zagotavljanjem uporabniškega 
vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije) v skladu s točko 2;

(c) zagotavljanjem funkcionalnosti 
proizvoda z vključitvijo funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 
2;

(d) zagotavljanje vmesnika proizvoda s 
podpornimi pripomočki.

Or. en
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Predlog spremembe 637
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI – del D – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

D. samopostrežni terminali, vključno z
bankomati, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev

D. samopostrežni terminali, vključno s 
plačilnimi terminali in bankomati, ki se 
uporabljajo za zagotavljanje bančnih 
storitev

Or. en

Predlog spremembe 638
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VI –– del D – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

D. Samopostrežni terminali, vključno 
z bankomati, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev

D. Samopostrežni terminali, vključno 
z bankomati, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje bančnih storitev, in 
plačilnimi terminali

Or. en

Predlog spremembe 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

E-knjige E-knjige in sorodna oprema

Or. en
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Predlog spremembe 640
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

E-knjige E-knjige in čitalci e-knjig

Or. en

Predlog spremembe 641
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke B „Proizvodi“;

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke B „Proizvodi“;

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(i) vsebina informacij je na voljo v
besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila;

(i) na voljo je v dostopnem spletnem 
formatu in elektronskem nespletnem 
dokumentu in je zaznavna, jo je mogoče 
zlahka uporabljati, je razumljiva in 
zanesljiva v skladu s točko (c);

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(ii) navede se in razloži, kako 
uporabljati elemente dostopnosti storitve v 
kombinaciji s povezano terminalsko 
opremo in kakšna je njena združljivost s 
podpornimi tehnologijami;

(iii) v skladu s točko (c) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 

(iii) na zahtevo se zagotovijo v 
alternativnem neelektronskem formatu. 
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vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

Alternativni neelektronski formati lahko 
vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 
pisavo ali lahko berljivo besedilo;

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 
lažjo interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami, ki so na voljo na ravni 
Unije in mednarodni ravni;

(ca) s pomočjo storitev na osnovi 
mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske
alternative; na zanesljiv način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 
na ravni Unije in mednarodni ravni;

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

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

(e) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju storitev, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami.

(e) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju storitev, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami ter
invalidov z zagotavljanjem navigacije po 

dokumentu, dinamičnih postavitev, 
možnosti sinhroniziranja avdio in video 
vsebine, tehnologije za pretvorbo besedila 
v govor in omogočanjem alternativnih 
pretvorb vsebine ter njeno 
interoperabilnost z različnimi podpornimi 
tehnologijami, in sicer na lahko zaznaven 
in razumljiv način, tako, da jo je mogoče 
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zlahka uporabljati in da omogoča 
največjo združljivost s sedanjimi in 
prihodnjimi uporabniškimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Storitve morajo biti zagotovljene
na način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

1. Zagotavljanje storitev na način, da 
jih invalidi lahko čim več uporabljajo za 
razumno predvidljiv namen, je mogoče 
doseči tako, da vsi akterji oskrbovalne 
verige izpolnjujejo zahteve glede 
funkcionalne učinkovitosti iz točke Ba in 
vključuje:

(a) zagotavljanjem dostopnosti 
proizvodov, ki se uporabljajo pri 
opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 
točke B „Proizvodi“;

(a) proizvode, ki jih ponudniki storitev
uporabljajo pri opravljanju teh storitev, v 
skladu s pravili iz točke B;

(b) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(b) informacije o delovanju storitve ter 
njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 
in uporabljeni opremi;

(i) vsebina informacij je na voljo v 
besedilni obliki, ki se lahko uporablja za
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila;

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(iii) v skladu s točko (c) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 

(c) elektronske informacije, vključno z 
zadevnimi spletišči, spletnimi aplikacijami 
ter e-knjigami, potrebnimi za 
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razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in mednarodni ravni;

zagotavljanje storitve;

(d) elektronske informacije, vključno z 
zadevnimi spletišči, spletnimi aplikacijami 
ter e-knjigami, potrebnimi za 
zagotavljanje storitve;

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

(e) vključevanjem funkcij, praks, 
politik in postopkov ter sprememb pri 
opravljanju storitev, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami.

(e) funkcije, prakse, politike, postopke 
in spremembe pri opravljanju storitev, 
namenjenih zadovoljevanju potreb
invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 643
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(c) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
dojemanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 644
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) s pomočjo storitev na osnovi mobilnih 
naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative, in na zanesljiv način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in na mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 645
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del A – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Storitve za pomoč uporabnikom

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 
pomoč uporabnikom, klicni centri, 
tehnična podpora, storitve prenosa in 
storitve usposabljanja), če so na voljo, 
zagotavljajo informacije o dostopnosti 
storitve in njeni združljivosti s podpornimi 
tehnologijami in storitvami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 
invalide.

Or. en
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Predlog spremembe 646
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Proizvodi: B. Proizvodi izpolnjujejo zahteve iz 
oddelka I.

1. Oblikovanje in proizvodnja

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
je zagotovljena na samem proizvodu 
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

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

(ii) morajo biti razumljive;

(iii) morajo biti zaznavne;

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(b) embalaže proizvoda, vključno s 
predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje);

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 
v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila; ter

(ii) navodila morajo zagotavljati 
alternative za nebesedilne vsebine;
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(d) uporabniškega vmesnika 
proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 
in izhodne povratne informacije) v skladu
s točko 2;

(e) funkcionalnosti proizvoda z 
vključitvijo funkcij, namenjenih 
zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami, v skladu s točko 2;

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 
pripomočki.

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 
funkcionalnosti

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(b) alternative govoru za 
komunikacijo in orientacijo;

(c) prožno povečavo in kontrast;

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe,

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije;

Or. en

Predlog spremembe 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s
starostnimi oslabitvami lahko čim več 
uporabljajo za razumno predvidljiv 
namen. To je mogoče doseči z
izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 
učinkovitosti iz točke Ba in vključuje:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki
so zagotovljene na samem proizvodu
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

(a) informacije o uporabi proizvoda, ki 
so zagotovljene na samem proizvodu 
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila);

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

(ii) morajo biti razumljive;

(iii) morajo biti zaznavne;

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(b) embalaže proizvoda, vključno s 
predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje);

(b) embalažo proizvoda, vključno s 
predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje);

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve;

(c) navodila za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda;

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 
v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila; ter

(ii) navodila morajo zagotavljati 
alternative za nebesedilne vsebine;

(d) uporabniškega vmesnika
proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 
in izhodne povratne informacije) v skladu s 
točko 2;

(d) uporabniški vmesnik proizvoda 
(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 
povratne informacije);

(e) funkcionalnosti proizvoda z 
zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

(e) funkcionalnost proizvoda;
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zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 
omejitvami, v skladu s točko 2;

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 
pripomočki.

(f) vmesnik proizvoda s podpornimi 
pripomočki.

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 
funkcionalnosti

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(b) alternative govoru za 
komunikacijo in orientacijo;

(c) prožno povečavo in kontrast;

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe;

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije.

Or. en

Predlog spremembe 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del B a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ba. Zahteve glede funkcionalne 
učinkovitosti

(a) uporaba brez vida:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem vid ni potreben;

(b) uporaba z omejenim vidom:

če IKT omogoča vizualne načine 
delovanja, omogoča tudi vsaj en način 
delovanja, ki uporabnikom z omejenim 
vidom omogoča, da ga bolje izkoristijo;

(c) uporaba brez zaznave barv:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem uporabniku ni 
treba zaznavati barv;

(d) uporaba brez sluha:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem sluh ni potreben;

(e) uporaba z omejenim sluhom:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja z izboljšanimi avdio 
funkcijami;

(f) uporaba brez sposobnosti govora:

če IKT od uporabnikov zahteva govorni 
vnos, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem govorni vnos ni 
potreben;

(g) uporaba z omejeno sposobnostjo 
upravljanja z roko ali omejeno močjo:

če IKT zahteva ročno upravljanje, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja za 
uporabo z alternativnimi oblikami 
upravljanja, ki ne zahtevajo niti 
upravljanja z roko niti moči v rokah;

(h) uporaba z omejenim dosegom:

če so proizvodi IKT prostostoječi ali 
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nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 
za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 
uporabnikov;

(i) zmanjšanje možnosti sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki zmanjšuje možnost 
sprožitve fotoobčutljive epilepsije;

(j) uporaba z omejeno kognitivno 
sposobnostjo:

IKT mora omogočati vsaj en način 
delovanja, v katerega so vključeni 
elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 
in lažjo uporabo;

(k) zasebnost:

če IKT vključuje funkcije za dostopnost, 
omogoča vsaj en način upravljanja, pri 
katerem se med uporabo teh funkcij 
ohranja zasebnost uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VII – del B a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ba. Spletišča in mobilne aplikacije

(a) z datotekami e-knjig z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogočajo zaznavanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi prek sodelovanja s 
specializiranimi organizacijami (ali 
„pooblaščenimi subjekti“) za 
zagotavljanje alternativnih izvodov v 
dostopnem formatu; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
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podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in mednarodni ravni;

(b) z zagotavljanjem metapodatkov o 
dostopnosti za sporočanje po vrednostni 
verigi, da se olajša odkrivnost dostopnih 
e-knjig;

Or. en

Predlog spremembe 650
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

E-trgovina E-trgovina, vključno s storitvami spletišč 
in storitvami na osnovi mobilnih naprav, 
ki jih zagotavljajo ponudniki poštnih, 
energetskih in zavarovalniških storitev 

Or. en

Predlog spremembe 651
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

E-trgovina E-trgovina, vključno s storitvami spletišč 
in storitvami na osnovi mobilnih naprav, 
ki jih zagotavljajo ponudniki poštnih, 
energetskih in zavarovalniških storitev 

Or. en

Predlog spremembe 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih invalidi lahko čim več 
uporabljajo za razumno predvidljiv 
namen. To je mogoče doseči z
izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 
učinkovitosti iz točke Aa in vključuje:

(a) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(a) informacije o delovanju storitve ter 
njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 
in uporabljeni opremi;

(i) vsebina informacij je na voljo v 
besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila;

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(iii) v skladu s točko (b) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in mednarodni ravni;

(b) elektronske informacije, vključno z 
zadevnimi spletišči in spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 653
Olga Sehnalová
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z:

(a) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(a) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih v 
zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 
kakor sledi:

(i) vsebina informacij je na voljo v
besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila;

(i) je na voljo v dostopnem spletnem 
formatu in je zaznavna, jo je mogoče 
zlahka uporabljati, je razumljiva in 
zanesljiva v skladu s točko (b);

(ii) zagotoviti je treba alternative za 
nebesedilne vsebine;

(ii) v njih se navede in razloži, kako 
uporabljati elemente dostopnosti storitve 
in njihovo združljivost z različnimi 
podpornimi tehnologijami;

(iii) v skladu s točko (b) je treba 
zagotoviti elektronske informacije, 
vključno z zadevnimi spletnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve;

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(b) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 
lažjo interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami, ki so na voljo na ravni 
Unije in mednarodni ravni;

(ba) s pomočjo storitev na osnovi 
mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnih za zagotavljanje 
storitev e-trgovine, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
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zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 
na ravni Unije in mednarodni ravni;

(bb) elektronska identifikacija, 
varnostni ukrepi in načini plačila, 
potrebni za zagotavljanje storitve, so 
razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka 
uporabljati, so zanesljivi ter ne 
zmanjšujejo varnosti in zasebnosti 
uporabnika;

Or. en

Predlog spremembe 654
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(b) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
dojemanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 655
Igor Šoltes
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) s pomočjo storitev na osnovi 
mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; in na način, ki omogoča lažjo 
interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 656
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Storitve za pomoč uporabnikom

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 
pomoč uporabnikom, klicni centri, 
tehnična podpora, storitve prenosa in 
storitve usposabljanja), če so na voljo, 
zagotavljajo informacije o dostopnosti 
storitve in njeni združljivosti s podpornimi 
tehnologijami in storitvami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami in 
invalide.

Or. en
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Predlog spremembe 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Aa. Zahteve glede funkcionalne 
učinkovitosti

(a) uporaba brez vida:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem vid ni potreben;

(b) uporaba z omejenim vidom:

če IKT omogoča vizualne načine 
delovanja, omogoča tudi vsaj en način 
delovanja, ki uporabnikom z omejenim 
vidom omogoča, da ga bolje izkoristijo;

(c) uporaba brez zaznave barv:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem uporabniku ni 
treba zaznavati barv;

(d) uporaba brez sluha:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem sluh ni potreben;

(e) uporaba z omejenim sluhom:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja z izboljšanimi avdio 
funkcijami;

(f) uporaba brez sposobnosti govora:

če IKT od uporabnikov zahteva govorni 
vnos, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem govorni vnos ni 
potreben;

(g) uporaba z omejeno sposobnostjo 
upravljanja z roko ali omejeno močjo:

če IKT zahteva ročno upravljanje, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja za 
uporabo z alternativnimi oblikami 
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upravljanja, ki ne zahtevajo niti 
upravljanja z roko niti moči v rokah;

(h) uporaba z omejenim dosegom:

če so proizvodi IKT prostostoječi ali 
nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 
za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 
uporabnikov;

(i) zmanjšanje možnosti sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki zmanjšuje možnost 
sprožitve fotoobčutljive epilepsije;

(j) uporaba z omejeno kognitivno 
sposobnostjo:

IKT mora omogočati vsaj en način 
delovanja, v katerega so vključeni 
elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 
in lažjo uporabo;

(k) zasebnost:

če IKT vključuje funkcije za dostopnost, 
omogoča vsaj en način upravljanja, pri 
katerem se med uporabo teh funkcij 
ohranja zasebnost uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Priloga I – oddelek VIII – del A b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ab. Spletišča in mobilne aplikacije

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, po potrebi z zagotovitvijo 
dostopne elektronske alternative; na 
način, ki omogoča lažjo interoperabilnost 
z različnimi uporabniškimi sredstvi in 
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podpornimi tehnologijami na ravni Unije 
in mednarodni ravni;

(b) izključene so naslednje vsebine: 

(i) slikovne datoteke, objavljene pred 
potekom šestih let od datuma začetka 
veljavnosti te direktive, razen če so 
bistvene za dokončno oblikovanje storitve;

(ii) predhodno posnete časovne 
medijske vsebine, objavljene pred potekom 
šestih let od datuma začetka veljavnosti te 
direktive;

(iii) spletne zemljevide in storitve 
zemljevidov, če so ključne informacije pri 
zemljevidih, ki so namenjeni navigaciji, 
zagotovljene na dostopen digitalen način;

(iv) vsebina, ki jo dodajo tretje osebe, 
in je ne financira niti razvija niti 
nadzoruje ponudnik storitev.

Or. en

Predlog spremembe 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Oblikovanje in proizvodnja črtano

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 
je zagotovljena na samem proizvodu 
(označevanje, navodila za uporabo, 
opozorila) in ki:

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

(ii) morajo biti razumljive;

(iii) morajo biti zaznavne;

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(b) zagotavljanje embalaže proizvoda, 
vključno s predloženimi informacijami 
(odpiranje, zapiranje, uporaba, 
odstranjevanje);

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 
v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila; ter

(ii) navodila morajo zagotavljati 
alternative za nebesedilne vsebine;

(d) zagotavljanjem uporabniškega 
vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor 
ter vhodne in izhodne povratne 
informacije) v skladu s točko 2;

(e) zagotavljanjem funkcionalnosti 
proizvoda z vključitvijo funkcij, 
namenjenih zadovoljevanju potreb oseb s 
funkcijskimi omejitvami, v skladu s točko 
2;

(f) zagotavljanje vmesnika proizvoda s 
podpornimi pripomočki.

Or. en

Predlog spremembe 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s 
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več 
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

Izpolnjujejo zahteve iz oddelka I.

Or. en

Predlog spremembe 661
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih osebe s
funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 
povezanimi s starostjo, lahko čim več
predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 
doseči z zagotavljanjem dostopnosti:

Proizvodi morajo biti oblikovani in 
proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s
starostnimi oslabitvami lahko čim več 
uporabljajo za razumno predvidljiv 
namen. To je mogoče doseči z
izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 
učinkovitosti iz točke C. Oblikovanje in 
proizvodnja proizvodov vključujeta:

Or. en

Predlog spremembe 662
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) so razumljive;

Or. en
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Predlog spremembe 663
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 664
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) morajo biti zaznavne; (iii) so ustrezne velikosti in v pisavi, ki 
omogoča dovolj kontrasta med znaki in 
ozadjem, da bi kar se da izboljšali 
berljivost v predvidljivih pogojih uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 665
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) morajo imeti primerno velikost 
pisave za predvidljive pogoje uporabe;

(iv) so dane na voljo v dostopnem 
spletnem formatu in elektronskem 
nespletnem dokumentu in so zaznavne, jih 
je mogoče zlahka uporabljati, so 
razumljive in zanesljive;

Or. en
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Predlog spremembe 666
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) embalaže proizvoda, vključno s 
predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje);

(b) embalaže proizvoda, vključno s 
predloženimi informacijami (odpiranje, 
zapiranje, uporaba, odstranjevanje), ki:

Or. en

Predlog spremembe 667
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka a – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izpolnjujejo zahteve iz točke (a);

Or. en

Predlog spremembe 668
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – del 1 – točka 2 – točka b – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) enostavno in natančno obveščajo 
uporabnike, da ima proizvod elemente 
dostopnosti in da je združljiv s podpornimi 
tehnologijami;

Or. en
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Predlog spremembe 669
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 
odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(c) navodil za uporabo, namestitev in 
vzdrževanje proizvoda ter njegovo
shranjevanje in odstranjevanje, ki so 
zagotovljena ločeno ali na samem 
proizvodu in izpolnjujejo naslednje 
zahteve:

Or. en

Predlog spremembe 670
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 
v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 
razvoj alternativnih podpornih oblik, 
predstavljenih na različne načine in preko 
več kot enega čutila; ter

(i) na voljo so dana v dostopni spletni
obliki in elektronskem nespletnem 
dokumentu, tako da so zaznavna, jih je 
mogoče zlahka uporabljati, so razumljiva 
in zanesljiva;

Or. en

Predlog spremembe 671
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) navodila morajo zagotavljati 
alternative za nebesedilne vsebine;

(ii) v njih je navedeno in razloženo, 
kako uporabljati elemente dostopnosti 
proizvoda in kakšna je njegova 
združljivost z različnimi podpornimi 
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tehnologijami, na voljo v Uniji in po 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 672
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka c – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) na zahtevo se zagotovijo v 
alternativnem neelektronskem formatu. 
Alternativni neelektronski formati lahko 
vključujejo velike tiskane črke, Braillovo 
pisavo ali lahko berljivo besedilo.

Or. en

Predlog spremembe 673
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotavljanje vmesnika proizvoda s
podpornimi pripomočki.

(f) proizvod zagotavlja združljivost z 
različnimi podpornimi pripomočki in 
tehnologijami, ki so na voljo v Uniji in po 
svetu, vključno s tehnologijami za 
omogočanje sluha, kot so slušni aparati, 
telefonske tuljave, polževi vsadki in
podporne slušne naprave.

Or. en

Predlog spremembe 674
Jiří Maštálka
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) nastanitvenih storitev (grajenega 
okolja).

Or. en

Predlog spremembe 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uporabniški vmesnik in zasnova 
funkcionalnosti

črtano

Da bi zagotovili dostopno zasnovo 
proizvodov in njihovega uporabniškega 
vmesnika, kakor je opredeljeno v točkah 
1(d) in (e), morajo biti zasnovani, kadar je 
to primerno, da omogočajo:

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(b) alternative govoru za 
komunikacijo in orientacijo;

(c) prožno povečavo in kontrast;

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa 
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;

(f) možnost prilagoditve glasnosti s 
strani uporabnika;

(g) sekvenčno upravljanje in 
alternative za fine motorične gibe,

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;
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(i) možnost izogibanja sprožitvi 
fotoobčutljive epilepsije;

Or. en

Predlog spremembe 676
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporabniški vmesnik in zasnova
funkcionalnosti

Zahteve glede funkcionalnosti za
uporabniški vmesnik in zasnova proizvoda

Or. en

Predlog spremembe 677
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila;

(a) komunikacijo in orientacijo preko 
več kot enega čutila, tudi:

(i) če proizvod omogoča vizualne 
načine komunikacije in delovanja, 
omogoča tudi vsaj en način obveščanja in 
delovanja, pri katerem vid ni potreben,

(ii) če proizvod omogoča slušne 
načine komunikacije in delovanja, 
omogoča tudi vsaj en način komunikacije 
in delovanja, pri katerem sluh ni 
potreben;

Or. en

Predlog spremembe 678
Jiří Maštálka
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Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) alternative govoru za komunikacijo 
in orientacijo;

(b) alternative govoru za komunikacijo 
in orientacijo; če proizvod od uporabnikov 
zahteva govorni vnos, omogoča tudi vsaj 
en način delovanja, pri katerem 
uporabnikom ni treba ustvarjati zvoka z 
usti, kot so govor, žvižgi ali tleski;

Or. en

Predlog spremembe 679
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prožno povečavo in kontrast; (c) če proizvod omogoča vizualne 
načine komunikacije in delovanja, je 
treba zagotoviti elemente, ki uporabnikom 
omogočajo boljšo uporabo svojega 
omejenega vida, tudi tako, da se 
zagotovijo nastavljiva povečava brez 
izgube vsebine ali funkcionalnosti, 
nastavljiva kontrast in svetlost in, kjer je 
mogoče, vključitev prožnih načinov 
ločevanja in nadzora vizualnih elementov 
v ospredja od tistih v ozadju ter prožni 
nadzor nad zahtevanim vidnim poljem;

Or. en

Predlog spremembe 680
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) alternativno barvo za sporočanje 
informacij;

(d) vizualni način delovanja, pri 
katerem uporabniku ni treba zaznavati 
barv;

Or. en

Predlog spremembe 681
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prožne načine ločevanja in 
nadzora ospredja (osnovnega sporočila) 
in ozadja, vključno z zmanjšanjem hrupa
iz ozadja in izboljšanjem jasnosti;

(e) prilagajanje glasnosti s strani 
uporabnika in napredne avdio funkcije, 
da se izboljša jasnost zvoka, vključno s 
prožnimi načini ločevanja zvoka v
ospredju od tistega v ozadju in njegovega 
prilagajanja, če sta zvok in ozadje na voljo 
kot ločena avdio tokova;

Or. en

Predlog spremembe 682
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) sekvenčno upravljanje in alternative 
za fine motorične gibe,

(g) sekvenčno upravljanje in alternative 
za fine motorične gibe, tudi, kadar se 
proizvod upravlja ročno. Proizvod ima 
elemente, ki uporabnikom omogočajo 
uporabo proizvoda z alternativnimi načini 
upravljanja, ki ne zahtevajo niti finih 
motoričnih gibov, kot je upravljanje z 
roko ali moč v rokah, niti več gibov 
naenkrat;
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Or. en

Predlog spremembe 683
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo;

(h) načine upravljanja z omejenim 
dosegom in močjo; tudi kadar je proizvod 
prostostoječ ali nameščen, morajo biti 
informacijski elementi in elementi, 
potrebni za upravljanje, v standardno 
dostopnem dosegu ali pa ga lahko 
uporabnik postavi v doseg;

Or. en

Predlog spremembe 684
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) možnost izogibanja sprožitvi
fotoobčutljive epilepsije;

(i) če proizvod omogoča vizualne 
načine obveščanja, mora omogočati vsaj 
en način obveščanja, ki čim bolj zmanjša
možnost sprožitve fotoobčutljive epilepsije;

Or. en

Predlog spremembe 685
Jiří Maštálka

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



PE599.726v03-00 146/154 AM\1121397SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) funkcije, ki olajšajo in 
poenostavijo komunikacijo in upravljanje 
s strani uporabnika;

Or. en

Predlog spremembe 686
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del A – točka 2 – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ib) če proizvod omogoča funkcije za 
zagotavljanje dostopnosti, se med uporabo 
teh funkcij ohranja zasebnost 
uporabnikov;

Or. en

Predlog spremembe 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del B – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) s pomočjo spletišč z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča dojemanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na način, ki
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami na ravni Unije in 
mednarodni ravni;

(e) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
dojemanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki omogoča 
lažjo interoperabilnost z različnimi 
uporabniškimi sredstvi in podpornimi 
tehnologijami na ravni Unije in 
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mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del B – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) s pomočjo storitev na osnovi 
mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, ki so potrebne za 
zagotavljanje storitev, z dosledno in 
primerno dostopnostjo, ki uporabniku 
omogoča zaznavanje, uporabo in 
razumevanje, vključno s prilagodljivostjo
predstavitve vsebin in interakcije, po 
potrebi z zagotovitvijo dostopne 
elektronske alternative; na zanesljiv 
način, ki omogoča lažjo interoperabilnost 
z različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 
na ravni Unije in mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotavljanjem dostopnih 
informacij za lažje dopolnjevanje s 
podpornimi storitvami;

(f) zagotavljanjem dostopnih 
informacij za lažje dopolnjevanje s 
podpornimi storitvami in tehnologijami, 
vključno s tehnologijami za omogočanje 
sluha, kot so slušni aparati, telefonske 
tuljave, polževi vsadki in podporne slušne 
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naprave.

Or. en

Predlog spremembe 690
Jiří Maštálka

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del B a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ba. Zahteve glede funkcionalne 
učinkovitosti

(a) uporaba brez vida:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem vid ni potreben;

(b) uporaba z omejenim vidom:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki uporabnikom z omejenim 
vidom omogoča, da ga bolje izkoristijo;

(c) uporaba brez zaznave barv:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem uporabniku ni 
treba zaznavati barv;

(d) uporaba brez sluha:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem sluh ni potreben;

(e) uporaba z omejenim sluhom:

če IKT omogoča slušne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja z naprednimi avdio 
funkcijami;

(f) uporaba brez sposobnosti govora:

če IKT od uporabnikov zahteva govorni 
vnos, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, pri katerem govorni vnos ni 
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potreben;

(g) uporaba z omejeno sposobnostjo 
upravljanja z roko ali omejeno močjo:

če IKT zahteva ročno upravljanje, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja za 
uporabo z alternativnimi oblikami 
upravljanja, ki ne zahtevajo niti 
upravljanja z roko niti moči v rokah;

(h) uporaba z omejenim dosegom:

če so proizvodi IKT prostostoječi ali 
nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 
za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 
uporabnikov;

(i) zmanjšanje možnosti sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije:

če IKT omogoča vizualne načine 
upravljanja, omogoča tudi vsaj en način 
upravljanja, ki zmanjšuje možnost 
sprožitve fotoobčutljive epilepsije;

(j) uporaba z omejeno kognitivno 
sposobnostjo:

IKT omogoča vsaj en način upravljanja, v 
katerega so vključeni elementi, ki 
omogočajo njeno preprostejšo in lažjo 
uporabo;

(k) zasebnost:

če IKT vključuje funkcije za dostopnost, 
omogoča tudi vsaj en način upravljanja, 
pri katerem se med uporabo teh funkcij 
ohranja zasebnost uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 691
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek IX – del B a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ba. Zahteve glede funkcionalne 
učinkovitosti
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(a) Uporaba brez vida: če IKT 
omogoča vizualne načine delovanja, mora 
omogočati tudi vsaj en način delovanja, 
pri katerem vid ni potreben;
(b) Uporaba z omejenim vidom: če 
IKT omogoča vizualne načine delovanja, 
mora omogočati tudi vsaj en način 
delovanja, ki uporabnikom z omejenim 
vidom omogoča, da bolje izkoristijo svoj 
omejen vid;
(c) Uporaba brez zaznave barv in 
kontrasta: če IKT omogoča vizualne 
načine delovanja, mora omogočati tudi 
vsaj en način delovanja, pri katerem 
uporabniku ni treba zaznavati barv in 
kontrasta; 
(d) Uporaba brez sluha: če IKT 
omogoča slušne načine delovanja, mora 
omogočati tudi vsaj en način delovanja, 
pri katerem sluh ni potreben; 
(e) Uporaba z omejenim sluhom: če 
IKT omogoča slušne načine delovanja, 
mora omogočati tudi vsaj en način 
delovanja, ki vključuje napredne avdio 
funkcije, razločnost in glasnost;
(f) Uporaba brez sposobnosti govora: 
če IKT od uporabnikov zahteva govorni 
vnos, mora omogočati vsaj en način 
delovanja, pri katerem govorni vnos ni 
potreben; 
(g) Uporaba z omejeno sposobnostjo 
upravljanja z roko ali omejeno močjo: če 
IKT zahteva ročno upravljanje, mora 
omogočati vsaj en način delovanja, ki 
uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 
z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 
zahtevajo niti upravljanja z roko ali moči 
v rokah niti več gibov naenkrat; 
(h) Uporaba z omejenim dosegom: če 
so proizvodi IKT prostostoječi ali 
nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 
za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 
uporabnikov;
(i) Zmanjšanje možnosti sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije: če IKT omogoča 
vizualne načine delovanja, mora 
omogočati tudi vsaj en način delovanja, ki 
zmanjšuje možnost sprožitve 
fotoobčutljive epilepsije; 
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(j) Uporaba z omejeno kognitivno 
sposobnostjo: IKT mora omogočati vsaj 
en način delovanja, ki omogoča njeno 
preprostejšo in lažjo uporabo; 
(k) Zasebnost: če IKT omogoča 
uporabo funkcij za zagotavljanje 
dostopnosti, mora omogočati tudi vsaj en 
način delovanja, pri katerem se med 
uporabo teh funkcij ohranja zasebnost 
uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Predlog direktive
Priloga I – oddelek X – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK X – ZAHTEVE GLEDE 
DOSTOPNOSTI ZA NAMENE IZ 
ČLENA 3(10) V ZVEZI Z GRAJENIM 
OKOLJEM, KJER SE OPRAVLJAJO
STORITVE V OKVIRU PODROČJA 
UPORABE TE DIREKTIVE

ODDELEK X – ZAHTEVE GLEDE 
DOSTOPNOSTI ZA NAMENE IZ 
ČLENA 3(10) V ZVEZI Z GRAJENIM 
OKOLJEM, KJER SE ZAGOTAVLJAJO 
PROIZVODI IN STORITVE V OKVIRU 
PODROČJA UPORABE TE DIREKTIVE

Or. en

Predlog spremembe 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Predlog direktive
Priloga I – oddelek X – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uporabo s tem povezanih prostorov 
in infrastrukture na prostem v okviru 
pristojnosti ponudnika storitev;

(a) uporabo s tem povezanih prostorov 
in infrastrukture na prostem;

Or. en
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Predlog spremembe 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Predlog direktive
Priloga I – oddelek X – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dostope do objektov v pristojnosti 
ponudnika storitev;

(b) dostope do objektov;

Or. en

Predlog spremembe 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Predlog direktive
Priloga I – oddelek X – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) uporabo opreme in naprav, ki se 
uporabljajo pri opravljanju storitve;

(g) uporabo opreme in naprav, ki se 
uporabljajo pri zagotavljanju proizvoda ali
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 696
Igor Šoltes

Predlog direktive
Priloga I – oddelek Xa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nastanitvene storitve

A. Storitve

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 
način, da jih osebe s funkcijskimi 
omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 
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več in čim bolj predvidljivo uporabljajo. 
To je mogoče doseči z: 
(a) zagotavljanjem informacij o 
delovanju storitve ter njenih značilnostih 
v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 
opremi, kakor sledi:
(i) na voljo so dane v dostopni spletni 
obliki in so zaznavne, jih je mogoče 
zlahka uporabljati, so razumljive in 
zanesljive v skladu s točko (b);
(ii) v njih se navede in razloži, kako 
uporabljati elemente dostopnosti storitve 
in njihovo združljivost z različnimi 
podpornimi tehnologijami; 
(b) s pomočjo spletišč in spletnih 
aplikacij, potrebnih za zagotavljanje 
storitve, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 
na ravni Unije in mednarodni ravni;
(c) s pomočjo storitev na osnovi 
mobilnih naprav, vključno z mobilnimi 
aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 
storitev e-trgovine, z dosledno in primerno 
dostopnostjo, ki uporabniku omogoča 
zaznavanje, uporabo in razumevanje, 
vključno s prilagodljivostjo predstavitve 
vsebin in interakcije, po potrebi z 
zagotovitvijo dostopne elektronske 
alternative; na zanesljiv način, ki 
omogoča lažjo interoperabilnost z 
različnimi uporabniškimi sredstvi in 
podpornimi tehnologijami, ki so na voljo 
na ravni Unije in mednarodni ravni;
(d) elektronsko identifikacijo, 
varnostnimi ukrepi in načini plačila, 
potrebnimi za zagotavljanje storitve, ki so 
razumljivi, zaznavni, jih je mogoče zlahka 
uporabljati, so zanesljivi ter ne 
zmanjšujejo varnosti in zasebnosti 
uporabnika;
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(e) omogočanjem dostopnosti 
grajenega okolja za invalide v skladu z 
zahtevami iz oddelka XI;
(a) vseh skupnih območij (recepcija, 
vhod, objekti za prostočasno dejavnost, 
konferenčne sobe itd.); 
(ii) sobe v skladu z zahtevami iz oddelka 
XI, pri čemer je najmanjše število za 
invalide dostopnih sob na objekt:
• 1 dostopen prostor za objekte z 
manj kot 20 prostori;
• 2 dostopna prostora za objekte z 
več kot 20 in manj kot 50 prostori;
• 1 dodatna za invalide dostopna 
soba na vsakih dodatnih 50 sob.
2. Storitve za pomoč uporabnikom

Storitve za pomoč uporabnikom (službe za 
pomoč uporabnikom, klicni centri, 
tehnična podpora, storitve prenosa in 
storitve usposabljanja), če so na voljo, 
zagotavljajo informacije o dostopnosti 
storitve in njeni združljivosti s podpornimi 
tehnologijami in storitvami, in sicer z 
dostopnimi načini komunikacije za 
uporabnike s funkcijskimi omejitvami, 
vključno z invalidi.

Or. en

Predlog spremembe 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Predlog direktive
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en
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