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PR_COD_1amCom 

 

 

Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb 

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

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2015)0615), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0387/2015), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

25. května 20161, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 

pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro 

kulturu a vzdělávání, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Petičního výboru (A8-

0000/2017), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Rozdíly mezi právními a správními 

předpisy, které přijaly členské státy 

v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro 

osoby s funkčním omezením včetně osob 

(3) Rozdíly mezi právními a správními 

předpisy, které přijaly členské státy 

v otázce přístupnosti určitých výrobků 

a služeb pro osoby s funkčním omezením 

                                                 
1 Úř. věst. C 303 19.8.2016, s. 103. 
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se zdravotním postižením, vytvářejí 

překážky volného pohybu těchto výrobků 

a služeb a narušují účinnou hospodářskou 

soutěž na vnitřním trhu. Obzvláště jsou 

těmito překážkami dotčeny hospodářské 

subjekty, zejména malé a střední podniky. 

včetně osob se zdravotním postižením, 

vytvářejí překážky volného pohybu těchto 

výrobků a služeb a narušují účinnou 

hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. 

U dalších výrobků se tyto rozdíly 

pravděpodobně zvýrazní vstupem 

v platnost Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením („úmluva“). 
Obzvláště jsou těmito překážkami dotčeny 

hospodářské subjekty, zejména malé 

a střední podniky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Lepší přístupnost výrobků a služeb 

zlepší životy nejen osob se zdravotním 

postižením, ale také osob s trvalým nebo 

přechodným funkčním omezením, jako 

jsou starší lidé, těhotné ženy a cestující se 

zavazadly. Je však důležité omezit 

působnost této směrnice pouze na osoby 

se zdravotním postižením a nerozšiřovat ji 

na osoby s přechodným nebo trvalým 

funkčním omezením obecně, aby byla 

směrnice v souladu s úmluvou a aby byla 

zajištěna právní jistota pro hospodářské 

subjekty. 

Or. en 

Odůvodnění 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Výrobky a služby spadající do 

působnosti této směrnice by měly být 

omezeny na výrobky a služby určené 

spotřebitelům. Například technické 

vybavení počítačů pro všeobecné účely by 

mělo zahrnovat výrobky, jako jsou stolní 

počítače, integrované stolní počítače, 

přenosné počítače (včetně tabletů, 

tabletových počítačů a mobilních tenkých 

klientů), stolní tenké klienty, pracovní 

stanice a mobilní pracovní stanice. 

Podobně by měly být bankovní služby 

spadající do působnosti této směrnice 

omezeny na služby určené spotřebitelům. 

Or. en 

Odůvodnění 

Záměrem není, aby se tato směrnice vztahovala na výrobky určené profesionálům nebo na 

služby mezi podniky. To je v návrhu Komise nejasné. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Každý výrobek a každá služba musí 

splňovat požadavky na přístupnost určené 

v článku 3 a uvedené v příloze I, aby byly 

přístupné pro osoby se zdravotním 

postižením a starší osoby. Povinnost 

zajistit přístupnost elektronického 

obchodování se vztahuje i na online prodej 

služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této 

směrnice. 

(17) Všechny výrobky a služby spadající 

do působnosti této směrnice by měly 
splňovat požadavky na přístupnost 

stanovené v článku 3 a uvedené v příloze I, 

aby byly přístupné pro osoby se 

zdravotním postižením. Povinnost zajistit 

přístupnost elektronického obchodování by 

se měla vztahovat i na online tržiště podle 

čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Účelem navrhované směrnice je podpora členských států při naplňování jejich povinností 

zajistit přístupnost vyplývajících z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

Úmluva se vztahuje pouze na „osoby se zdravotním postižením“. Proto je v souladu 

s úmluvou navrženo omezení působnosti směrnice pouze na osoby se zdravotním postižením. 

To rovněž odpovídá nedávno přijaté směrnici o přístupnosti internetových stránek 

a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) V zájmu zajištění přístupnosti 

služeb spadajících do působnosti této 

směrnice by měly splňovat požadavky na 

přístupnost stanovené v této směrnici také 

výrobky používané při poskytování dané 

služby, v souladu s přílohou I této 

směrnice a přechodnými ustanoveními 

stanovenými v této směrnici. 

Or. en 

Odůvodnění 

Z návrhu Komise není zřejmé, že například povinnost zajistit přístupnost všech nových 

bankomatů vyplývající z této směrnice se nevztahuje pouze na výrobce bankomatů. 

Přístupnost bankomatů musí od data vstupu této směrnice v platnost zajistit také banka. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Komisí vypracovaný návrh 

směrnice Evropského parlamentu a Rady34 

obsahuje požadavky na přístupnost týkající 

se určitých internetových stránek subjektů 

(21) Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/201234 obsahuje 

požadavky na přístupnost týkající se všech 

internetových stránek subjektů veřejného 
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veřejného sektoru. Navíc hodlá daný 

návrh položit základ metodiky pro 

sledování souladu a podávání zpráv 

o souladu dotčených internetových stránek 

s požadavky uvedenými v dané směrnici. 

Na internetové stránky subjektů veřejného 

sektoru se vztahují jak požadavky na 

přístupnost, tak metodika pro sledování 

a podávání zpráv obsažené v uvedené 

směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby 

příslušné orgány uplatňovaly stejné 

požadavky na přístupnost bez ohledu na 

druh regulovaných internetových stránek, 

by požadavky na přístupnost uvedené 

v této směrnici měly být v souladu 

s požadavky uvedenými v navrhované 

směrnici o přístupnosti internetových 

stránek subjektů veřejného sektoru. 

Činnosti elektronického obchodování 

internetových stránek subjektů veřejného 

sektoru, na které se uvedená směrnice 

nevztahuje, spadají do působnosti tohoto 

návrhu, aby se zajistilo, že online prodej 

výrobků a služeb bude přístupný osobám 

se zdravotním postižením a starším 

osobám bez ohledu na to, zda se jedná 

o prodej veřejný nebo soukromý. 

sektoru. Navíc vytváří základ metodiky pro 

sledování souladu a podávání zpráv 

o souladu dotčených internetových stránek 

a mobilních aplikací s požadavky 

uvedenými v dané směrnici. Na internetové 

stránky a mobilní aplikace subjektů 

veřejného sektoru se vztahují jak 

požadavky na přístupnost, tak metodika 

pro sledování a podávání zpráv obsažené 

v uvedené směrnici. Zejména za účelem 

zajištění toho, aby příslušné orgány 

uplatňovaly stejné požadavky na 

přístupnost bez ohledu na druh 

regulovaných internetových stránek 

a mobilních aplikací, by požadavky na 

přístupnost uvedené v této směrnici měly 

být v souladu s požadavky uvedenými ve 

směrnici (EU) 2016/2102. Činnosti 

elektronického obchodování internetových 

stránek a mobilních aplikací subjektů 

veřejného sektoru, na které se směrnice 

(EU) 2016/2012 nevztahuje, spadají do 

působnosti této směrnice, aby se zajistilo, 

že online prodej výrobků a služeb bude 

přístupný osobám se zdravotním 

postižením bez ohledu na to, zda se jedná 

o prodej veřejný nebo soukromý. 

__________________ __________________ 

34 Návrh směrnice Evropského parlamentu 

a Rady o přístupnosti internetových stránek 

subjektů veřejného sektoru (COM (2012) 

721). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 
o přístupnosti internetových stránek 

a mobilních aplikací subjektů veřejného 

sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Technický pozměňovací návrh odrážející konečnou dohodu ohledně směrnice o přístupnosti 

internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru přijaté Parlamentem 

a Radou. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Určité prvky požadavků na 

přístupnost stanovených touto směrnicí, 

zejména požadavky vymezené v příloze 

I týkající se poskytování informací, jsou 

již upraveny stávajícími legislativními 

akty Unie v oblasti dopravy. Jedná se 

o nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1371/20071a a (EU) č. 1300/20141b 

a nařízení Komise (EU) č. 454/20111c 

týkající se odvětví železniční dopravy, 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 181/20111d týkající se autobusové 

dopravy a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1177/20101e 

týkající se námořní dopravy. V zájmu 

zajištění konzistentnosti a předvídatelnosti 

regulace pro hospodářské subjekty, na něž 

se tyto akty vztahují, by měly být příslušné 

požadavky stanovené touto směrnicí 

pokládány za splněné, jsou-li dodrženy 

příslušné části uvedených aktů. Tato 

směrnice by se však měla vztahovat na 

případy, kdy nejsou požadavky na 

přístupnost upraveny, například pokud jde 

o požadavek zajistit přístupnost 

internetových stránek leteckých 

společností. 

 __________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 

2007 o právech a povinnostech cestujících 

v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

 1b Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1300/2014 ze dne 

18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu 

týkajících se přístupnosti železničního 

systému Unie pro osoby se zdravotním 

postižením a osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 

12.12.2014, s. 110). 

 1c Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze 

dne 5. května 2011 o technické specifikaci 
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pro interoperabilitu týkající se subsystému 

„Využití telematiky v osobní dopravě“ 

transevropského železničního systému 

(Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11). 

 1d Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 

2011 o právech cestujících v autobusové 

a autokarové dopravě a o změně nařízení 

(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

 1e Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. 

listopadu 2010 o právech cestujících při 

cestování po moři a na vnitrozemských 

vodních cestách a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Není vhodné upravovat touto směrnicí požadavky na přístupnost, které jsou již upraveny 

jinými právními předpisy. Pouze by to vytvářelo právní nejistotu a bylo v rozporu se zásadou 

zdokonalování tvorby právních předpisů. Avšak v případech, kdy není určitý aspekt, jako 

například internetové stránky leteckých společností, upraven jiným aktem Unie, platí tato 

směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22b) Oblast působnosti této směrnice, 

pokud jde o leteckou, autobusovou, 

železniční a vodní přepravu cestujících, by 

měla být vymezena na základě stávajících 

odvětvových právních předpisů 

upravujících práva cestujících. V případě 

přepravních služeb, na něž se tato 

směrnice nevztahuje, by měly mít členské 

státy možnost vybízet poskytovatele služeb 

ke splnění příslušných požadavků na 

přístupnost stanovených v této směrnici. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) V některých situacích by společné 

požadavky na přístupnost zastavěného 

prostředí usnadnily volný pohyb 

příslušných služeb a osob se zdravotním 

postižením. Tato směrnice tudíž členským 

státům umožňuje zahrnout zastavěné 

prostředí používané při poskytování služeb 

spadajících do oblasti působnosti této 

směrnice, a zajišťuje tak soulad 

s požadavky na přístupnost stanovenými 

v příloze X. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise nedává možnost rozhodování mezi tím, zda zastavěné prostředí bude zahrnuto, 

či nikoli. Navrhuje se odstranit toto zmocňovací ustanovení. Členské státy budou mít i 

v takovém případě možnost uplatňovat tuto směrnici na zastavěné prostředí, pokud si tak 

budou přát. Do článku 28 byl vložen nový odstavec, v němž je stanovena povinnost Komise 

vypracovat do dvou let zprávu o možném začlenění zastavěného prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Je nezbytné stanovit, že v případě 

legislativních aktů Unie, kterými se 

zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti 

bez stanovení požadavků nebo specifikací, 

se přístupnost definuje odkazem na 

požadavky na přístupnost obsažené v této 

směrnici. To se týká směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/23/EU35, 

(24) Je nezbytné stanovit, že v případě 

legislativních aktů Unie, kterými se 

zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti 

bez stanovení požadavků nebo specifikací, 

se přístupnost definuje odkazem na 

požadavky na přístupnost obsažené v této 

směrnici. Tyto akty zahrnují směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU36 a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/25/EU37, které 

požadují, aby technické specifikace 

a technické nebo funkční požadavky 

koncesí, stavebních prací nebo služeb 

spadajících do jejich působnosti 

zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 

osoby s postižením nebo koncept pro 

všechny uživatele. 

2014/23/EU35, směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2014/24/EU36 

a směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/25/EU37, které požadují, aby 

technické specifikace a technické nebo 

funkční požadavky koncesí, stavebních 

prací nebo služeb spadajících do jejich 

působnosti zohledňovaly kritéria 

přístupnosti pro osoby s postižením nebo 

koncept pro všechny uživatele. Tato 

směrnice by však neměla měnit povinnost 

nebo dobrovolnost ustanovení těchto 

jiných aktů Unie. Tato směrnice by tak 

měla zajistit, aby v případech, kdy jsou 

požadavky na přístupnost uplatňovány 

v souladu s takovými jinými akty, byly tyto 

požadavky stejné v celé Unii. 

__________________ __________________ 

35 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 

o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

35 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 

o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

36 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

36 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

37 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání zakázek subjekty působícími 

v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb a 

o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 

94, 28.3.2014, s. 243). 

37 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 

o zadávání zakázek subjekty působícími 

v odvětví vodního hospodářství, 

energetiky, dopravy a poštovních služeb a 

o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 

94, 28.3.2014, s. 243). 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité jasně říci, že tato směrnice nezmění povinnost či dobrovolnost jiných aktů Unie, na 

něž odkazuje. Záměrem je ozřejmit, jaké požadavky na přístupnost platí, vyžadují-li 

zohlednění přístupnosti jiné akty Unie. 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 24 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (24a) Povinnost zajistit přístupnost 

dopravní infrastruktury v rámci 

transevropské dopravní sítě stanoví 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1315/20131a. Požadavky na 

přístupnost stanovené v této směrnici by 

se měly vztahovat i na určité prvky 

dopravní infrastruktury upravené 

uvedeným nařízením, pokud se týkají 

výrobků a služeb upravených touto 

směrnicí a pokud jsou infrastruktura 

a zastavěné prostředí související s těmito 

službami určeny cestujícím. 

 __________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 

prosince 2013 o hlavních směrech Unie 

pro rozvoj transevropské dopravní sítě 

(Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

V souvislosti s TEN-T je třeba cílit na cestující a jednoznačně vymezit, jaké části jsou 

zahrnuty a jaké vyloučeny, přičemž je nutné vyvarovat se zdvojování právních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Přístupnosti by mělo být dosaženo 

odstraněním překážek a předcházením 

jejich vzniku, pokud možno 

prostřednictvím konceptu „univerzální 

design“ či „design pro všechny“. 

Přístupnost by neměla vylučovat 

(25) Přístupnosti by mělo být dosaženo 

odstraněním překážek a předcházením 

jejich vzniku, pokud možno 

prostřednictvím konceptu „univerzální 

design“ či „design pro všechny“. Podle 

úmluvy tento přístup znamená 
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poskytování přiměřených úprav, požaduje-

li tak vnitrostátní právo nebo právo Unie. 
„navrhování výrobků, vybavení, 

programů a služeb tak, aby je mohly v co 

největší míře využívat všechny osoby bez 

nutnosti úprav nebo specializovaného 

designu“. Podle úmluvy by „univerzální 

design“ neměl „vylučovat podpůrné 

pomůcky pro určité skupiny osob, včetně 

osob se zdravotním postižením, pokud 

jsou zapotřebí“. Přístupnost by neměla 

vylučovat poskytování přiměřených úprav, 

požaduje-li tak vnitrostátní právo nebo 

právo Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vymezení pojmu „univerzální design“ je vhodnější umístit na toto místo než do článku 2, 

neboť tento termín není jinde ve směrnici použit. Definice by měly sloužit pouze k vymezení 

pojmů použitých ve zmocňovacích ustanoveních právního aktu. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Skutečnost, že výrobek nebo služba 

spadá do působnosti této směrnice, by 

neměla znamenat zahrnutí daného 

výrobku nebo služby do působnosti 

směrnice Rady 93/42/EHS1a. 

 __________________ 

 1a Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. 

června 1993 o zdravotnických 

prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 

1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Ve smyslu nedávno pozměněné směrnice o zdravotnických prostředcích je výrobek určený ke 

kompenzaci postižení zdravotnickým prostředkem. Proto je nezbytné objasnit, že evropský akt 

o přístupnosti nemá dopad na oblast působnosti směrnice o zdravotnických prostředcích. 
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Skutečnost, že výrobek nebo služba spadá do působnosti tohoto aktu, tedy neznamená, že tento 

výrobek nebo tato služba spadá do působnosti směrnice o zdravotnických prostředcích. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Tato směrnice by měla vycházet 

z rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES38, neboť se týká 

výrobků, které již spadají do působnosti 

jiných právních aktů Unie, a zajišťovat tak 

soudržnost právních předpisů Unie. 

(27) Tato směrnice by měla vycházet 

z rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES38, neboť se týká 

výrobků, které již spadají do působnosti 

jiných právních aktů Unie, a zajišťovat tak 

soudržnost právních předpisů Unie. 

Ustanovení uvedeného rozhodnutí týkající 

se bezpečnosti, například ustanovení 

o stahování výrobků, by však neměla 

tvořit součást této směrnice, neboť 

výrobek, který není přístupný, není 

nebezpečným výrobkem. 

__________________ __________________ 

38 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 

2008 o společném rámci pro uvádění 

výrobků na trh (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, 

s. 82). 

38 Rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 

2008 o společném rámci pro uvádění 

výrobků na trh (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, 

s. 82). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Všechny hospodářské subjekty 

zapojené do dodavatelského 

a distribučního řetězce by měly zajistit, aby 

na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou 

ve shodě s požadavky na přístupnost 

uvedenými v této směrnici. Je nezbytné 

stanovit jasné a přiměřené rozdělení 

povinností podle role, kterou mají 

(28) Všechny hospodářské subjekty, na 

něž se vztahuje tato směrnice a které jsou 

zapojeny do dodavatelského 

a distribučního řetězce, by měly zajistit, 

aby na trh dodávaly pouze výrobky, které 

jsou ve shodě s požadavky na přístupnost 

uvedenými v této směrnici. Je nezbytné 

stanovit jasné a přiměřené rozdělení 
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jednotlivé subjekty v dodavatelském 

a distribučním procesu. 

povinností podle role, kterou mají 

jednotlivé subjekty v dodavatelském 

a distribučním procesu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Odpovědnost za soulad výrobků 

a služeb s právními předpisy by měly nést 

hospodářské subjekty podle role, kterou 

hrají v dodavatelském řetězci, aby byla 

zajištěna vysoká úroveň ochrany 

přístupnosti i spravedlivá hospodářská 

soutěž na trhu Unie. 

(29) Odpovědnost za soulad výrobků 

a služeb s právními předpisy by měly nést 

hospodářské subjekty podle role, kterou 

hrají v dodavatelském řetězci, aby byla 

zajištěna lepší přístupnost i spravedlivá 

hospodářská soutěž na trhu Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Původní návrh Komise nebyl vhodně formulován. Nové znění přesně odráží cíl směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Tato směrnice by měla dodržovat 

pravidla zásady „zelenou malým 

a středním podnikům“ a měla by 

zohledňovat administrativní zátěž, které 

malé a střední podniky čelí. Spíše než 

obecné výjimky a odchylky pro tyto 

podniky by měla stanovit méně striktní 

pravidla posuzování shody a měla by 

zavést ochranné doložky pro hospodářské 

subjekty. V důsledku toho by při stanovení 

pravidel pro výběr a provádění 

nejvhodnějších postupů posuzování shody 

(37) Tato směrnice by měla dodržovat 

pravidla zásady „zelenou malým 

a středním podnikům“ a měla by 

zohledňovat administrativní zátěž, které 

malé a střední podniky čelí. Měla by 

stanovit méně striktní pravidla posuzování 

shody a měla by zavést ochranné doložky 

pro hospodářské subjekty. V důsledku toho 

by při stanovení pravidel pro výběr 

a provádění nejvhodnějších postupů 

posuzování shody měla být situace malých 

a středních podniků zohledněna 
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měla být situace malých a středních 

podniků zohledněna a povinnost posuzovat 

shodu požadavků na přístupnost by měla 

být omezena tak, aby pro malé a střední 

podniky nepředstavovala nepřiměřenou 

zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc 

měly působit přiměřeně podle velikosti 

podniků a podle toho, zda se jedná 

o výrobky v malých sériích nebo 

o nesériovou výrobu, neměly by malým 

a středním podnikům vytvářet překážky 

a neměly by ohrožovat ochranu veřejných 

zájmů. 

a povinnost posuzovat shodu požadavků na 

přístupnost by měla být omezena tak, aby 

pro malé a střední podniky nepředstavovala 

nepřiměřenou zátěž. Orgány dozoru nad 

trhem by navíc měly působit přiměřeně 

podle velikosti podniků a podle toho, zda 

se jedná o výrobky v malých sériích nebo 

o nesériovou výrobu, neměly by malým 

a středním podnikům vytvářet překážky 

a neměly by ohrožovat ochranu veřejných 

zájmů. Povinnost dodržovat požadavky na 

přístupnost by se dále neměla vztahovat 

na mikropodniky vzhledem k jejich 

velikosti, zdrojům a povaze. 

Or. en 

Odůvodnění 

S cílem minimalizovat regulační zátěž pro velmi malé podniky a v souladu s rozhodnutím 

Komise vyjmout mikropodniky ze všech právních předpisů, u nichž není prokázána nezbytnost 

a přiměřenost jejich zahrnutí, se navrhuje vyjmout mikropodniky z působnosti aktu. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 39 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (39a) Nařízení (EU) č. 1025/2012 

stanoví postup pro podávání námitek proti 

harmonizovaným normám, u nichž se má 

za to, že nesplňují požadavky této 

směrnice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 40 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) V případě, že neexistují (40) V případě, že neexistují 
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harmonizované normy, měla by být 

Komise schopna, pokud je to třeba pro 

účely harmonizace trhu, přijmout 

prováděcí akty, kterými stanoví obecné 

technické specifikace pro požadavky na 

přístupnost uvedené v této směrnici. 

harmonizované normy, měla by být 

Komise schopna, pokud je to třeba pro 

účely harmonizace trhu, přijmout 

prováděcí akty, kterými stanoví technické 

specifikace pro požadavky na přístupnost 

uvedené v této směrnici. Avšak pravomoc 

Komise přijímat technické specifikace, 

které znamenají domněnku souladu 

s touto směrnicí, by měla být striktně 

omezena, neboť výkon této pravomoci 

nebude naplňovat zásady standardizace. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité svěřit Komisi pravomoc přijímat technické specifikace, pokud nejsou podniky 

schopny během určité doby přijmout normu, nicméně tato pravomoc by měla být striktně 

omezena, neboť Komise není povinna dodržovat zásady WTO v oblasti standardizace, jimiž 

jsou soudržnost, transparentnost, otevřenost, konsenzus, dobrovolné použití, nezávislost vůči 

zájmovým skupinám a účinnost („základní zásady“). 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 51 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (51a) V zájmu zajištění řádného 

uplatňování zásady proporcionality 

s ohledem na povinnosti týkající se 

identifikace hospodářských subjektů by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

pokud jde o stanovení doby, po kterou 

musí být hospodářské subjekty schopny 

identifikovat hospodářský subjekt, který 

jim dodal výrobek nebo kterému dodali 

výrobek, a pokud jde o přijímání pokynů. 

Tato doba by měla být určena v poměru 

k životnímu cyklu výrobku. Je obzvláště 

důležité, aby Komise vedla v rámci své 

přípravné činnosti odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, 

a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
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se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 13. 

dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů1a. V zájmu zajištění 

rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států 

a tito odborníci mají systematicky přístup 

na schůze skupin odborníků Komise 

zabývajících se vypracováním aktů 

v přenesené pravomoci. 

 __________________ 

 1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Příloha I rozhodnutí 768/2008 v bodu R7 uvádí, že doba by měla být určena v poměru 

k životnímu cyklu výrobku. Návrh Komise tak nečiní a předpokládá dobu 10 let u všech 

výrobků. To není v souladu s rozhodnutím, a zpravodaj proto navrhuje svěřit Komisi 

pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci, aby byla zajištěna větší flexibilita 

u výrobků s kratším životním cyklem. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 52 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (52a) Členské státy by měly zajistit, aby 

byly k dispozici účinné a rychlé opravné 

prostředky proti rozhodnutím veřejného 

zadavatele nebo zadavatele o tom, zda 

určitá zakázka spadá do osobní a věcné 

působnosti směrnic 2014/24/EU 

a 2014/25/EU. Vzhledem k současnému 

právnímu rámci pro opravné prostředky 

v oblastech, které upravují směrnice 

2014/24/EU a 2014/25/EU, by však tyto 

oblasti měly být vyjmuty z ustanovení této 

směrnice týkajících se vymáhání a sankcí. 

Tímto vynětím nejsou dotčeny povinnosti 

členských států vyplývající ze Smluv 
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přijmout veškerá nezbytná opatření, aby 

zaručily uplatňování a účinnost práva 

Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice vymezující opravné prostředky koordinují vnitrostátní systémy přezkumu 

stanovením společných norem, jež zajišťují rychlé a účinné prostředky nápravy ve všech 

zemích EU, pokud se nabízející domnívá, že zakázka nebyla zadána spravedlivě. Je třeba se 

vyvarovat veškerých rozporů mezi těmito směrnicemi a aktem (viz pozměňovací návrh 

k článku 25).  

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 53 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (53a) Požadavky na přístupnost 

stanovené v této směrnici by se měly 

vztahovat na výrobky uvedené na trh Unie 

po datu použitelnosti vnitrostátních 

opatření provádějících tuto směrnici, 

včetně použitých výrobků dovezených 

z třetí země uvedených na trh Unie po 

tomto datu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 53 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (53b) Aby měli poskytovatelé služeb 

dostatek času přizpůsobit se požadavkům 

této směrnice, je nezbytné stanovit 

přechodné období, během něhož nemusí 

výrobky používané při poskytování služeb 

splňovat požadavky na přístupnost podle 

této směrnice. Vzhledem k nákladům 
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a životnímu cyklu bankomatů, strojů pro 

výdej lístků a jízdenek a odbavovacích 

kiosků je vhodné stanovit, aby v případě, 

že jsou tyto terminály využívány při 

poskytování služeb, mohly být využívány 

i nadále až do konce jejich ekonomické 

životnosti nebo do doby, než bude 

dokončeno jejich odpisování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 53 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (53c) Pokud se na základě 

požadovaného posouzení dospěje 

k závěru, že požadavek, aby všechny 

bankomaty, stroje pro výdej lístků 

a jízdenek nebo odbavovací kiosky, které 

jsou k dispozici pro poskytování stejné 

služby, splňovaly požadavky na 

přístupnost stanovené touto směrnicí, by 

představoval nepřiměřenou zátěž pro 

hospodářské subjekty, mělo by být v rámci 

posouzení rovněž stanoveno, jaký počet 

strojů splňujících tyto požadavky by byl 

dostatečný pro zajištění přístupnosti 

služeb poskytovaných daným 

poskytovatelem. Ve svém posouzení by 

měl poskytovatel služeb vzít v úvahu mimo 

jiné předpokládaný přínos pro osoby se 

zdravotním postižením, včetně dostupnosti 

jiných způsobů přístupu ke službě, 

a snadnost přístupu k přístupným 

zařízením. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Článek -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek -1  

 Předmět 

 Účelem této směrnice je odstranit 

překážky bránící volnému pohybu 

výrobků a služeb, na něž se vztahuje tato 

směrnice, vyplývající z rozdílných 

požadavků na přístupnost, předcházet 

vzniku takových překážek a přispět 

k řádnému fungování vnitřního trhu 

sblížením právních a správních předpisů 

členských států, pokud jde o požadavky na 

přístupnost určitých výrobků a služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 

na tyto výrobky: 

1. Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 

na tyto výrobky uvedené na trh Unie po... 

[six years after the date of entry into force 

of this Directive]: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) technické vybavení počítačů a) technické vybavení počítačů 

a operační systémy pro všeobecné účely 
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a operační systémy pro všeobecné účely; určené spotřebitelům; 

Or. en 

Odůvodnění 

Záměrem této směrnice je zahrnout pouze výrobky a služby, které jsou určeny spotřebitelům. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem v oblasti 

telefonních služeb určená pro veřejnost; 

c) koncová zařízení v oblasti 

telefonních služeb určená pro veřejnost; 

Or. en 

Odůvodnění 

Termín „pokročilý informační potenciál“ není definován v žádných standardizačních ani 

regulačních dokumentech. Tento pojem není užíván a není vhodný z právního hlediska ani 

z hlediska informatiky. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb určená 

pro veřejnost; 

d) koncová zařízení v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb určená 

pro veřejnost. 

Or. en 

Odůvodnění 

Termín „pokročilý informační potenciál“ není definován v žádných standardizačních ani 

regulačních dokumentech. Tento pojem není užíván a není vhodný z právního hlediska ani 
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z hlediska informatiky. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 

na tyto služby: 

2. Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 

na tyto služby poskytnuté po... [six years 

after the date of entry into force of this 

Directive], aniž je dotčen článek 27a: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) telefonní služby a související 

koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem určená pro 

veřejnost; 

a) telefonní služby a související 

koncová zařízení určená pro veřejnost; 

Or. en 

Odůvodnění 

Termín „pokročilý informační potenciál“ není definován v žádných standardizačních ani 

regulačních dokumentech. Tento pojem není užíván a není vhodný z právního hlediska ani 

z hlediska informatiky. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) audiovizuální mediální služby 

a související koncová zařízení 

b) audiovizuální mediální služby 

a související koncová zařízení pro 
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s pokročilým informačním potenciálem 

určená pro veřejnost; 

veřejnost; 

Or. en 

Odůvodnění 

Termín „pokročilý informační potenciál“ není definován v žádných standardizačních ani 

regulačních dokumentech. Tento pojem není užíván a není vhodný z právního hlediska ani 

z hlediska informatiky. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) služby letecké, autobusové, 

železniční a vodní přepravy cestujících; 

c) služby letecké, autobusové, 

železniční a vodní přepravy cestujících, 

pokud jde o následující aspekty: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 2 – písm. c – bod i (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 i) internetové stránky, služby 

poskytované na mobilních zařízeních, 

terminály pro inteligentní prodej jízdenek 

a poskytování informací o provozu 

v reálném čase a  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ii) samoobslužné terminály umístěné 

na území Unie, včetně strojů pro výdej 

lístků a jízdenek a odbavovacích kiosků 

používaných pro poskytování služeb 

přepravy cestujících; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) bankovní služby; d) bankovní služby pro spotřebitele; 

Or. en 

Odůvodnění 

Záměrem této směrnice je zahrnout pouze výrobky a služby, které jsou určeny spotřebitelům. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) elektronické knihy e) elektronické knihy a související 

zařízení využívané poskytovatelem při 

poskytování těchto služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. f 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) elektronické obchodování. f) „online tržiště“ určená pro 

spotřebitele. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pojem „elektronické obchodování“ je příliš vágní. Zpravodaj navrhuje používat pojem „on-

line tržiště“, který byl vymezen v nedávno přijaté směrnici 2016/1148/EU o opatřeních 

k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) veřejné zakázky a koncese, které 

upravují směrnice 2014/23/EU42, směrnice 

2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU; 

a) veřejné zakázky a koncese, které 

upravují směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/23/EU42, směrnice 

2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU, 

naplánované nebo zhotovené po ... [six 

years after the date of entry into force of 

this Directive]. 

__________________ __________________ 

42 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 

o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

42 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 

o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přípravu a provádění programů 

podle nařízení Evropského parlamentu 

b) přípravu a provádění programů 

podle nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 

zemědělském fondu pro rozvoj venkova 
a Evropském námořním a rybářském 

fondu43 a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1304/201344; 

a Rady (EU) č. 1303/201343 a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1304/201344 schválených nebo 

prováděných po ... [six years after the date 

of entry into force of this Directive]. 

__________________ __________________ 

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském 

fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 

L 347, 20.12.2013, s. 320). 

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském 

fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 

L 347, 20.12.2013, s. 320).“ 

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o Evropském sociálním fondu a 

o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006. 

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o Evropském sociálním fondu a 

o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 

(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) dopravní infrastrukturu v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1315/2013.46 

d) dopravní infrastrukturu v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1315/201346 navrženou nebo 

vybudovanou po ... [six years after the 

date of entry into force of this Directive]. 

__________________ __________________ 

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 

2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj 

transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 1). 

(EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 

2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj 

transevropské dopravní sítě (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – bod 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Odstavec 3 se vztahuje pouze na 

výrobky a služby uvedené v odstavcích 1 

a 2 tohoto článku. 

 Odstavec 3 se vztahuje na: 

 a)  veřejné zakázky v souladu s odst. 3 

písm. a), pokud jsou technické specifikace 

těchto zakázek zveřejněny ve výzvě 

k překládání nabídek po datu 

použitelnosti této směrnice; 

 b) programy v souladu s odst. 3 písm. 

b) schválené po datu použitelnosti této 

směrnice nebo dokumentace k provádění 

takových programů, pokud je zveřejněna 

po uvedeném datu; 

 c)  novou, rekonstruovanou nebo 

modernizovanou dopravní infrastrukturu 

v souladu s odst. 3 písm. d), jejíž 

plánování nebo budování je zahájeno po 

datu použitelnosti této směrnice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Článek 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a  

 Vynětí mikropodniků 

 Tato směrnice se nevztahuje na 

mikropodniky, které vyrábí, dováží nebo 

distribuují výrobky a služby spadající do 

její působnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

S cílem minimalizovat regulační zátěž pro velmi malé podniky a v souladu s rozhodnutím 

Komise vyjmout mikropodniky ze všech právních předpisů, u nichž není prokázána nezbytnost 

a přiměřenost jejich zahrnutí, se navrhuje vyjmout mikropodniky z působnosti aktu. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) „přístupnými výrobky a službami“ 

výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 

ovladatelné a srozumitelné pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, na rovnoprávném 

základě s ostatními; 

(1) „přístupnými výrobky a službami“ 

výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 

ovladatelné, srozumitelné a dostatečně 

robustní pro osoby se zdravotním 

postižením; 

Or. en 

Odůvodnění 

Účelem navrhované směrnice je podpora členských států při naplňování jejich povinností 

zajistit přístupnost vyplývajících z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

Úmluva se vztahuje pouze na „osoby se zdravotním postižením“. Proto je v souladu 

s úmluvou navrženo omezení působnosti směrnice pouze na osoby se zdravotním postižením. 

To rovněž odpovídá nedávno přijaté směrnici o přístupnosti internetových stránek 

a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Mezi čtyři uznávané zásady přístupnosti 

patří také robustnost. Ta v návrhu Komise chyběla. 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) „univerzálním designem“, 

označovaným též jako „design pro 

všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 

programů a služeb tak, aby je mohly v co 

největší míře využívat všechny osoby bez 

nutnosti úprav nebo specializovaného 

designu; „univerzální design“ nevylučuje 

podpůrné pomůcky pro určité skupiny 

osob s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením, pokud jsou 

zapotřebí; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Termín „univerzální design“ není použit ve zmocňujících ustanoveních této směrnice, a proto 

není třeba, aby byl v tomto článku definován. Zpravodaj upravil jeden z bodů odůvodnění tak, 

aby odkazoval na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) „službou“ služba ve smyslu čl. 4 

bodu 1 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/48/ES1a; 

 ____________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 

2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. 

věst. L 376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 
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Odůvodnění 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách 

na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36–68). 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) „poskytovatelem služeb“ jakákoli 

fyzická nebo právnická osoba, která 

nabízí nebo poskytuje službu, která je 

určena pro trh Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) „malými a středními podniky 

(MSP)“ malé nebo střední podniky 

vymezené v doporučení Komise 

2003/361/ES1a; 

 ____________________ 

 1a Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 

6. května 2003 o definici mikropodniků, 

malých a středních podniků (Úř. věst. L 

124, 20.5.2003, s. 36). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) „stažením z oběhu“ jakékoli 

opatření, jehož cílem je navrácení 

výrobku, který byl již dodán koncovému 

uživateli; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Stažení z oběhu jako prostředek nápravy bylo ze směrnice vypuštěno. Definice tedy není 

potřeba. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) „elektronickým obchodováním“ 

online prodej výrobků a služeb. 

(21) „online tržištěm“ digitální služba, 

která spotřebitelům ve smyslu čl. 4 odst. 1 

písm. a) směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2013/11/EU1a umožňuje uzavírat 

s obchodníky ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. 

b) uvedené směrnice online smlouvy 

o prodeji a o poskytnutí služeb, a to 

prostřednictvím internetových stránek 

online tržiště nebo prostřednictvím 

internetových stránek obchodníka, jež 

využívají výpočetních služeb 

poskytovaných online tržištěm; 

 ____________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 

2013 o alternativním řešení 

spotřebitelských sporů a o změně nařízení 

(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

(směrnice o alternativním řešení 

spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 

18.6.2013, s. 63). 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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Odůvodnění 

Pojem „elektronické obchodování“ je příliš vágní. Zpravodaj navrhuje používat pojem „on-

line tržiště“, který byl vymezen v nedávno přijaté směrnici 2016/1148/EU o opatřeních 

k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Definice 

byla nepatrně pozměněna, aby bylo zřejmé, že tato směrnice upravuje pouze vztahy mezi 

podniky a spotřebiteli. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) „službami letecké přepravy 

cestujících“ služby poskytované leteckými 

přepravci, cestovními kancelářemi 

a řídícími orgány letišť ve smyslu čl. 2 

písm. b) až f) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20061a; 

 ____________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 

5. července 2006 o právech osob se 

zdravotním postižením a osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v letecké 

dopravě (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro větší jasnost je nezbytné definovat pojem služby letecké přepravy cestujících. Záměrem 

této definice není omezit oblast působnosti původně navrhovanou Komisí. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21b) „službami autobusové přepravy 

cestujících“ služby upravené čl. 2 odst. 1 

a 2 nařízení (EU) č. 181/2011; 
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Or. en 

Odůvodnění 

Pro větší jasnost je nezbytné definovat pojem služby autobusové přepravy cestujících. 

Záměrem této definice není omezit oblast působnosti původně navrhovanou Komisí. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21c) „službami železniční přepravy 

cestujících“ veškeré služby železniční 

přepravy cestujících upravené čl. 2 odst. 1 

a 2 nařízení (ES) č. 1371/2007; 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro větší jasnost je nezbytné definovat pojem služby železniční přepravy cestujících. Záměrem 

této definice není omezit oblast působnosti původně navrhovanou Komisí. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21d) „službami vodní přepravy 

cestujících“ služby upravené čl. 2 odst. 1 

nařízení (EU) č. 1177/2010. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro větší jasnost je nezbytné definovat pojem služby vodní přepravy cestujících. Záměrem této 

definice není omezit oblast působnosti původně navrhovanou Komisí. 
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Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Pokud jde o železniční přepravu 

cestujících, jsou požadavky na přístupnost 

stanovené v této směrnici, jež se týkají 

poskytování informací, považovány za 

splněné, jsou-li tyto služby v souladu 

s odpovídajícími ustanoveními nařízení 

(EU) č. 1371/2007. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jsou dané požadavky stanoveny již v odvětvových právních předpisech, neměla by tato 

směrnice vytvářet právní nejistotu. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. Pokud jde o zastavěné prostředí 

železniční přepravy cestujících, jsou 

požadavky na přístupnost stanovené v této 

směrnici považovány za splněné, pokud 

jsou technické specifikace pro 

interoperabilitu (TSI) v souladu 

s odpovídajícími ustanoveními nařízení 

(EU) č. 1300/2014. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jsou dané požadavky stanoveny již v odvětvových právních předpisech, neměla by tato 

směrnice vytvářet právní nejistotu. 

 



 

PE597.391v01-00 38/113 PR\1113653CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 6 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6c. Pokud jde o železniční přepravu 

cestujících, jsou požadavky na přístupnost 

stanovené v této směrnici, jež se týkají 

internetových stránek, považovány za 

splněné, jsou-li tyto služby v souladu 

s odpovídajícími ustanoveními nařízení 

(EU) č. 454/2011. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jsou dané požadavky stanoveny již v odvětvových právních předpisech, neměla by tato 

směrnice vytvářet právní nejistotu. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 6 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6d. Pokud jde o autobusovou přepravu 

cestujících, jsou požadavky na přístupnost 

stanovené v této směrnici a týkající se 

poskytování informací o charakteristikách 

přístupnosti a možnostech těchto služeb 

považovány za splněné, jsou-li tyto služby 

v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 

181/2011. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jsou dané požadavky stanoveny již v odvětvových právních předpisech, neměla by tato 

směrnice vytvářet právní nejistotu. 
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Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 6 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6e. Pokud jde o přepravu cestujících 

po moři a na vnitrozemských vodních 

cestách, jsou požadavky na přístupnost 

stanovené v této směrnici a týkající se 

poskytování informací o charakteristikách 

přístupnosti a možnostech těchto služeb 

považovány za splněné, jsou-li tyto služby 

v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 

11177/2010. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jsou dané požadavky stanoveny již v odvětvových právních předpisech, neměla by tato 

směrnice vytvářet právní nejistotu. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Elektronické obchodování musí 

splňovat požadavky stanovené v oddíle 

VIII přílohy I. 

9. On-line tržiště musí splňovat 

požadavky stanovené v oddíle VIII přílohy 

I. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pojem „elektronické obchodování“ je příliš vágní. Zpravodaj navrhuje používat pojem „on-

line tržiště“, který byl vymezen v nedávno přijaté směrnici 2016/1148/EU o opatřeních 

k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. 
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Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Členské státy se mohou 

s přihlédnutím k vnitrostátním 

podmínkám rozhodnout, že zastavěné 

prostředí, které využívají uživatelé služeb 

přepravy cestujících, včetně prostředí 

spravovaného poskytovateli služeb 

a provozovateli infrastruktury, jakož 

i zastavěné prostředí, které využívají 

uživatelé bankovních služeb, a klientská 

centra a obchody provozované telefonními 

operátory musí splňovat požadavky na 

přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, 

aby osobám s funkčním omezením, včetně 

osob se zdravotním postižením, využívání 

tohoto prostředí co nejvíce usnadnily. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise nedává možnost rozhodování mezi tím, zda zastavěné prostředí bude zahrnuto, 

či nikoli. Navrhuje se odstranit toto zmocňovací ustanovení. Členské státy budou mít i 

v takovém případě možnost uplatňovat tuto směrnici na zastavěné prostředí, pokud si tak 

budou přát. Do článku 28 byl vložen nový odstavec, v němž je stanovena povinnost Komise 

vypracovat do dvou let zprávu o možném začlenění zastavěného prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmějí bránit tomu, aby 

byly na jejich území na trh dodávány 

výrobky a služby, které jsou v souladu 

s touto směrnicí, z důvodů souvisejících 

s požadavky na přístupnost. 

Členské státy nesmějí bránit tomu, aby 

byly na jejich území na trh dodávány 

výrobky, které jsou v souladu s touto 

směrnicí, z důvodů souvisejících 

s požadavky na přístupnost. Členské státy 

nesmějí bránit tomu, aby byly na jejich 

území poskytovány služby, které jsou 

v souladu s touto směrnicí, z důvodů 
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souvisejících s požadavky na přístupnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výrobci vedou knihy stížností, 

nevyhovujících výrobků a záznamy 

o případech stažení výrobků z oběhu 

a průběžně o všech těchto kontrolních 

činnostech informují distributory. 

4. Výrobci vedou knihy stížností 

a nevyhovujících výrobků. 

Or. en 

Odůvodnění 

Stažení výrobků z oběhu je opatření, k němuž přistupují hospodářské subjekty nebo které 

nařizuje orgán dozoru nad trhem v případě, že výrobek ohrožuje bezpečnost spotřebitelů nebo 

může být škodlivý pro životní prostředí. Nepřístupné výrobky do těchto kategorií nepatří. 

Výrobci, který by však nedodržoval tyto právní předpisy, by přesto měly být uloženy sankce 

nebo by mu mělo být nařízeno, aby přijal nápravná opatření, jako je stažení z trhu. Povinnost 

průběžně informovat distributory o stížnostech se zdá být v případě řešení otázky přístupnosti 

výrobků irrelevantní. Má smysl pouze tehdy, jedná-li se o otázky bezpečnosti nebo škodlivosti 

pro životní prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 

mají důvod se domnívat, že výrobek, který 

uvedli na trh, není ve shodě s touto 

směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 

nápravná opatření k uvedení tohoto 

výrobku do shody, nebo v případě potřeby 

k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 

pokud výrobek představuje riziko 

související s přístupností, informují o tom 

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 

mají důvod se domnívat, že výrobek, který 

uvedli na trh, není ve shodě s touto 

směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 

nápravná opatření k uvedení tohoto 

výrobku do shody, nebo v případě potřeby 

k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek 

není v souladu s touto směrnicí, informují 

o tom výrobci neprodleně příslušné 
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výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní 

orgány členských států, v nichž výrobek 

dodali na trh, a uvedou podrobnosti 

zejména o nesouladu a o veškerých 

přijatých nápravných opatřeních. 

vnitrostátní orgány členských států, v nichž 

výrobek dodali na trh, a uvedou 

podrobnosti zejména o nesouladu a 

o veškerých přijatých nápravných 

opatřeních. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) spolupracovat s příslušnými 

vnitrostátními orgány na jejich žádost při 

činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika 

vyvolaná výrobky, na které se vztahuje 

jeho pověření. 

b) spolupracovat s příslušnými 

vnitrostátními orgány na jejich žádost při 

činnostech, jejichž cílem je zajistit soulad 

výrobků, na které se vztahuje jeho 

pověření, s požadavky uvedenými v článku 

3. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

shodě s požadavky na přístupnost 

stanovenými v článku 3, nesmí uvést 

výrobek na trh, dokud nebude uveden do 

shody. Dále, pokud výrobek představuje 

riziko, informuje o tom dovozce výrobce, 

jakož i orgány dozoru nad trhem. 

důvod se domnívat, že výrobek není ve 

shodě s požadavky na přístupnost 

stanovenými v článku 3, nesmí uvést 

výrobek na trh, dokud nebude uveden do 

shody. Dále, pokud výrobek není 

v souladu s touto směrnicí, informuje 

o tom dovozce výrobce, jakož i orgány 

dozoru nad trhem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Dovozci vedou knihy stížností, 

nevyhovujících výrobků a záznamy 

o případech stažení výrobků z oběhu 
a průběžně o těchto kontrolních činnostech 

informují distributory. 

7. Dovozci vedou knihy stížností 

a nevyhovujících výrobků a průběžně 

o těchto kontrolních činnostech informují 

distributory. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Dovozci, kteří se domnívají nebo 

mají důvod se domnívat, že výrobek, který 

uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 

uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 

nezbytná nápravná opatření k uvedení 

tohoto výrobku do shody, nebo v případě 

potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 

Dále, pokud výrobek představuje riziko, 

informují o tom dovozci neprodleně 

příslušné vnitrostátní orgány členských 

států, v nichž výrobek dodali na trh, 

a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu 

a o veškerých přijatých nápravných 

opatřeních. 

8. Dovozci, kteří se domnívají nebo 

mají důvod se domnívat, že výrobek, který 

uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 

uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 

nezbytná nápravná opatření k uvedení 

tohoto výrobku do shody, nebo v případě 

potřeby k jeho stažení z trhu. Dále, pokud 

výrobek není v souladu s touto směrnicí, 

informují o tom dovozci neprodleně 

příslušné vnitrostátní orgány členských 

států, v nichž výrobek dodali na trh, 

a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu 

a o veškerých přijatých nápravných 

opatřeních. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Domnívá-li se distributor nebo má-

li důvod se domnívat, že výrobek není ve 

shodě s požadavky na přístupnost 

stanovenými v článku 3, nesmí dodat 

výrobek na trh, dokud nebude uveden do 

shody. Dále, pokud výrobek představuje 

riziko, informuje o tom distributor výrobce 

nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad 

trhem. 

3. Domnívá-li se distributor nebo má-

li důvod se domnívat, že výrobek není ve 

shodě s požadavky na přístupnost 

stanovenými v článku 3, nesmí dodat 

výrobek na trh, dokud nebude uveden do 

shody. Dále, pokud výrobek není 

v souladu s touto směrnicí, informuje 

o tom distributor výrobce, jakož i orgány 

dozoru nad trhem. 

Or. en 



 

PR\1113653CS.docx 45/113 PE597.391v01-00 

 CS 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Distributoři, kteří se domnívají 

nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 

který dodali na trh, není ve shodě s touto 

směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 

nápravná opatření k uvedení tohoto 

výrobku do shody nebo v případě potřeby 

k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 

pokud výrobek představuje riziko, 

informují o tom distributoři neprodleně 

příslušné vnitrostátní orgány členských 

států, v nichž výrobek dodali na trh, 

a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu 

a o veškerých přijatých nápravných 

opatřeních. 

5. Distributoři, kteří se domnívají 

nebo mají důvod se domnívat, že výrobek, 

který dodali na trh, není ve shodě s touto 

směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná 

nápravná opatření k uvedení tohoto 

výrobku do shody nebo v případě potřeby 

k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek 

není v souladu s touto směrnicí, informují 

o tom distributoři neprodleně příslušné 

vnitrostátní orgány členských států, v nichž 

výrobek dodali na trh, a uvedou 

podrobnosti zejména o nesouladu a 

o veškerých přijatých nápravných 

opatřeních. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Distributoři poskytnou příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 

6. Distributoři poskytnou příslušnému 

vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
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odůvodněné žádosti všechny informace 

a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 

výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na 

jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 

odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 

uvedli na trh. 

odůvodněné žádosti všechny informace 

a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 

výrobku. Spolupracují s tímto orgánem na 

jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 

zajistit soulad výrobků, které uvedli na trh, 

s požadavky uvedenými v článku 3. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Hospodářské subjekty musí být 

schopny poskytnout informace uvedené 

v odstavci 1 po dobu 10 let poté, co jim byl 

výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co 

dodaly výrobek. 

2. Hospodářské subjekty musí být 

schopny poskytnout informace uvedené 

v odstavci 1 po určitou dobu poté, co jim 

byl výrobek dodán, nebo poté, co výrobek 

dodaly. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 23a, aby vymezila dobu, na niž 

se odkazuje v odstavcích 1 a 2 tohoto 

článku. Tato doba by měla být určena 

v poměru k životnímu cyklu výrobku. 



 

PR\1113653CS.docx 47/113 PE597.391v01-00 

 CS 

Or. en 

Odůvodnění 

Odůvodnění: Příloha I rozhodnutí 768/2008 v bodu R7 uvádí, že doba by měla být určena 

v poměru k životnímu cyklu výrobku. Návrh Komise tak nečiní a předpokládá dobu 10 let 

u všech výrobků. To není v souladu s rozhodnutím, a zpravodaj proto navrhuje svěřit Komisi 

pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci, aby byla zajištěna větší flexibilita 

u výrobků s kratším životním cyklem. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Poskytovatelé služeb musí připravit 

nezbytné informace v souladu s přílohou 

III, ve kterých vysvětlí, jak služby splňují 

požadavky uvedené v článku 3. Tyto 

informace musí být zpřístupněny veřejnosti 

v písemném i ústním formátu, a to 

i způsobem, který je přístupný osobám 

s funkčním omezením a osobám se 

zdravotním postižením. Poskytovatelé 

služeb musí dané informace uchovávat po 

celou dobu jejich poskytování. 

2. Poskytovatelé služeb musí připravit 

nezbytné informace v souladu s přílohou 

III, ve kterých vysvětlí, jak jejich služby 

splňují požadavky uvedené v článku 3. 

Tyto informace musí být zpřístupněny 

veřejnosti v písemném i ústním formátu, 

a to i způsobem, který je přístupný osobám 

se zdravotním postižením. Poskytovatelé 

služeb musí dané informace uchovávat po 

celou dobu jejich poskytování. 

Or. en 

Odůvodnění 

Účelem navrhované směrnice je podpora členských států při naplňování jejich povinností 

zajistit přístupnost vyplývajících z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

Úmluva se vztahuje pouze na „osoby se zdravotním postižením“. Proto je v souladu 

s úmluvou navrženo omezení působnosti směrnice pouze na osoby se zdravotním postižením. 

To rovněž odpovídá nedávno přijaté směrnici o přístupnosti internetových stránek 

a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) životnost infrastruktury a výrobků 

používaných při poskytování služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Pro účely provádění odstavců 1 a 2 

Komise přijímá akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 23a, aby 

směrnici doplnila pokyny pro všechny 

výrobky a služby, na něž se směrnice 

vztahuje. První takové akty v přenesené 

pravomoci týkající se všech výrobků 

a služeb spadajících do působnosti této 

směrnice budou Komisí přijaty do ... [one 

year after the date of entry into force of 

this Directive]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Komise poskytne pokyny pro výklad v zájmu větší právní jistoty pro výrobce, kteří potřebují 

používat výjimky. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Pokud hospodářské subjekty 

použily pro konkrétní výrobek nebo službu 

výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 

oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 

trhem členského státu, na jehož trh se 

6. Pokud hospodářské subjekty 

použily pro konkrétní výrobek nebo službu 

výjimku stanovenou v odstavcích 1 až 5, 

oznámí to příslušnému orgánu dozoru nad 

trhem členského státu, na jehož trh se 
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výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 

Oznámení zahrnuje posouzení uvedené 

v odstavci 3. Mikropodniky jsou od tohoto 

požadavku učinit oznámení osvobozeny, 

musí však být schopny příslušnou 

dokumentaci dodat na žádost příslušného 

orgánu dozoru nad trhem. 

výrobek nebo služba uvádí nebo dodává. 

Oznámení zahrnuje posouzení uvedené 

v odstavci 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Malé a střední podniky jsou od 

požadavku učinit oznámení uvedeného 

v článku 6 osvobozeny, musí však být 

schopny příslušnou dokumentaci dodat na 

žádost příslušného orgánu dozoru nad 

trhem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ochranná doložka je nutná ke snížení regulační zátěže pro MSP. Zajišťuje proporcionalitu 

požadavků stanovených pro malé podniky. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. Komise přijímá prováděcí akty, 

kterými stanoví vzor oznámení pro účely 

odstavce 6 tohoto článku. Tyto prováděcí 

akty se přijímají poradním postupem 

podle čl. 24 odst. 1a). Komise přijme první 

prováděcí akty do ... [two years after the 

date of entry into force of this Directive]. 
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Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu usnadnění postupu oznamování Komise připraví jednotný vzor, který mohou výrobci 

použít kdekoli v EU. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a.  Komise v souladu s článkem 10 

nařízení (EU) č. 1025/2012 požádá jednu 

nebo více evropských normalizačních 

organizací, aby vypracovaly návrh 

harmonizovaných norem pro každý 

požadavek na přístupnost uvedený 

v odstavci 3. Komise schválí tyto žádosti 

do ... [two years after the date of entry into 

force of this Directive]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obecné technické specifikace Technické specifikace 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud v Úředním věstníku 

Evropské unie nebyly v souladu 

s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejněny 

žádné odkazy na harmonizované normy 

a pokud by za účelem harmonizace trhu 

byly nutné další podrobnosti ohledně 

požadavků na přístupnost pro určité 

výrobky a služby, může Komise přijmout 

prováděcí akty, kterými pro požadavky na 

přístupnost stanovené v příloze I této 

směrnice stanoví obecné technické 

specifikace. Tyto prováděcí akty se 

přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 24 odst. 2 této 

směrnice. 

1. Pokud nebyly zveřejněny žádné 

odkazy na harmonizované normy, může 

Komise přijmout prováděcí akty, kterými 

stanoví technické specifikace, které budou 

odpovídat požadavkům na přístupnost 

uvedeným v článku 3, avšak ne dříve, než 

dva roky poté, co schválí žádost 

o vypracování návrhu harmonizovaných 

norem určenou jedné nebo více 

evropským normalizačním organizacím. 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 24 odst. 

2 této směrnice. 

Or. en 

Odůvodnění 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has 

a rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Pokud žádné odkazy na 

harmonizované normy zveřejněny nebyly, 

má se za to, že výrobky a služby, jež jsou 

v souladu s technickými specifikacemi 

uvedenými v odstavci 1 nebo jejich částmi, 

jsou i v souladu s požadavky na 

přístupnost stanovenými v článku 3, které 
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odpovídají uvedeným technickým 

specifikacím nebo jejich částem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výrobky a služby, které jsou ve 

shodě s obecnými technickými 

specifikacemi uvedenými v odstavci 1 

nebo jejich částmi, se považují za výrobky 

a služby ve shodě s požadavky na 

přístupnost uvedenými v článku 3, na které 

se tyto obecné technické specifikace nebo 

jejich části vztahují. 

2. Výrobky a služby, které jsou ve 

shodě s technickými specifikacemi 

uvedenými v odstavci 1 nebo jejich částmi, 

se považují za výrobky a služby ve shodě 

s požadavky na přístupnost uvedenými 

v článku 3, na které se tyto technické 

specifikace nebo jejich části vztahují. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud se na výrobek vztahuje více 

než jeden akt Unie vyžadující EU 

prohlášení o shodě, vypracuje se pro 

všechny tyto akty Unie jediné EU 

prohlášení o shodě. Uvedené prohlášení 

musí obsahovat identifikaci dotčených 

aktů, včetně odkazů na zveřejnění. 

3. Pokud se na výrobek vztahuje více 

než jeden akt Unie vyžadující EU 

prohlášení o shodě, vypracuje se pro 

všechny tyto akty Unie EU prohlášení 

o shodě. Uvedené prohlášení musí 

obsahovat identifikaci dotčených aktů, 

včetně odkazů na zveřejnění. 

Or. en 

Odůvodnění 

Stejně jako v případě jiných požadavků by výrobce měl mít možnost používat jedno prohlášení 

o shodě pro různé legislativní akty. 
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Pozměňovací návrh  86 

Návrh směrnice 

Čl. 17 a – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a.  Nesoulad výrobku s požadavky na 

přístupnost stanovenými v této směrnici 

nepředstavuje závažné riziko ve smyslu 

článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Postup pro nakládání s výrobky 

představujícími riziko související 
s přístupností na vnitrostátní úrovni 

Postup pro nakládání s výrobky, které 

nejsou v souladu s touto směrnicí, na 

vnitrostátní úrovni 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 

členského státu přijaly opatření podle 

článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 

Pokud mají orgány dozoru nad trhem 

jednoho členského státu dostatečné důvody 

domnívat se, že výrobek, na nějž se 
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pokud mají dostatečné důvody domnívat 

se, že výrobek, na nějž se vztahuje tato 

směrnice, představuje riziko související 

s aspekty přístupnosti, na něž se vztahuje 

tato směrnice, provedou hodnocení 

dotčeného výrobku zahrnující všechny 

použitelné požadavky na přístupnost 

stanovené touto směrnicí. Příslušné 

hospodářské subjekty plně spolupracují 

s orgány dozoru nad trhem. 

vztahuje tato směrnice, není v souladu 

s touto směrnicí, provedou hodnocení, zda 

dotčený výrobek splňuje všechny příslušné 

požadavky stanovené touto směrnicí. 

Příslušné hospodářské subjekty plně 

spolupracují s orgány dozoru nad trhem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 

dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 

nesplňuje požadavky stanovené touto 

směrnicí, požádají neprodleně dotčený 

hospodářský subjekt, aby přijal všechna 

vhodná nápravná opatření k uvedení 

výrobku do souladu s těmito požadavky 

nebo aby výrobek stáhnul z trhu nebo 

z oběhu ve lhůtě, kterou mohou orgány 

dozoru nad trhem stanovit a která je 

přiměřená povaze rizika. 

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 

dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 

nesplňuje požadavky stanovené touto 

směrnicí, požádají neprodleně dotčený 

hospodářský subjekt, aby přijal všechna 

vhodná nápravná opatření k uvedení 

výrobku do souladu s těmito požadavky 

nebo aby výrobek stáhnul z trhu, jak 

stanoví příslušný orgán, přičemž tato 

opatření musí odpovídat povaze 

nesouladu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 



 

PR\1113653CS.docx 55/113 PE597.391v01-00 

 CS 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud příslušný hospodářský 

subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém 

pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 

opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem 

všechna vhodná dočasná opatření a zakáží 

nebo omezí dodávání výrobku na trh 

daného členského státu nebo jej stáhnou 

z tohoto trhu nebo z oběhu. Orgány dozoru 

nad trhem o takových opatřeních 

neprodleně informují Komisi a ostatní 

členské státy. 

4. Pokud příslušný hospodářský 

subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém 

pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 

opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem 

všechna vhodná dočasná opatření a zakáží 

nebo omezí dodávání výrobku na trh 

daného členského státu nebo jej stáhnou 

z tohoto trhu. Orgány dozoru nad trhem 

o takových opatřeních neprodleně 

informují Komisi a ostatní členské státy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 5 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Součástí informací uvedených 

v odstavci 4 jsou všechny dostupné 

podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 

identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje 

o původu výrobku, povaze údajného 

nesouladu a souvisejícího rizika, povaze 

a době trvání opatření přijatých na 

vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného 

hospodářského subjektu. Orgány dozoru 

5. Součástí informací uvedených 

v odstavci 4 jsou všechny dostupné 

podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 

identifikaci nevyhovujícího výrobku, údaje 

o původu výrobku, povaze údajného 

nesouladu, povaze a době trvání opatření 

přijatých na vnitrostátní úrovni 

a stanoviska příslušného hospodářského 

subjektu. Orgány dozoru nad trhem 
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nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad 

způsoben některým z těchto důvodů: 

zejména uvedou, zda je nesoulad způsoben 

některým z těchto důvodů: 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 

obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 

není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) při stanovování požadavků na 

přístupnost souvisejících se sociálními 

kritérii a kritérii kvality stanovenými 

příslušnými orgány v nabídkových 

řízeních na veřejné služby v přepravě 

cestujících po železnici a silnici podle 

nařízení (ES) č. 1370/2007; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

V nařízení o závazcích veřejné služby (odkaz na právní předpis) jsou zmíněna sociální 

kritéria. Netýkají se však přístupnosti. Proto by tato směrnice neměla do nařízení o závazcích 

veřejné služby zasahovat. Nepřispělo by to ani k větší srozumitelnosti pro koncového 

uživatele. 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pro účely provádění odstavce 1 

Komise přijímá akty v přenesené 

pravomoci za účelem přijetí pokynů pro 



 

PR\1113653CS.docx 57/113 PE597.391v01-00 

 CS 

všechny výrobky a služby, na něž se tato 

směrnice vztahuje, do ... [one year after 

the entry into force of this Directive]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Komise poskytne pokyny pro výklad v zájmu větší právní jistoty pro výrobce, kteří potřebují 

používat výjimky. 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud příslušný orgán použil pro 

konkrétní výrobek nebo službu výjimku 

stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, oznámí 

to Komisi. Oznámení zahrnuje posouzení 

uvedené v odstavci 2. 

4. Pokud příslušný orgán použil pro 

konkrétní výrobek nebo službu výjimku 

stanovenou v odstavcích 1, 2 a 3, poskytne 

Komisi na její žádost posouzení uvedené 

v odstavci 3. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato směrnice by neměla zatěžovat příslušné orgány dalším břemenem, není-li prokázána 

jeho přidaná hodnota. 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Komise přijímá prováděcí akty, 

kterými stanoví vzor oznámení pro účely 

odstavce 4 tohoto článku. Tyto prováděcí 

akty se přijímají poradním postupem 

podle čl. 24 odst. 1a). Komise přijme první 

prováděcí akty do ... [two years after entry 

into force of this Directive]. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh směrnice 

Kapitola VII – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI 

A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, 

PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI 

A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh směrnice 

Článek 23 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23a  

 Výkon přenesené pravomoci 

 1.  Pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku. 

 2.  Pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 

odst. 2a) a v čl. 12 odst. 5a) je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou počínaje … 

[datum vstupu této směrnice v platnost]. 

 3.  Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

10 odst. 2a) a v čl. 12 odst. 5a) kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie, nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci. 
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 4.  Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. 

 5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článků čl. 10 odst. 2a) a čl. 12 odst. 

5a) vstoupí v platnost, pouze pokud proti 

němu Evropský parlament a Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament a Rada 

před uplynutím této lhůty Komisi 

informují, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

Or. en 

Odůvodnění 

Příloha I rozhodnutí 768/2008 v bodu R7 uvádí, že doba by měla být určena v poměru 

k životnímu cyklu výrobku. Návrh Komise tak nečiní a předpokládá dobu 10 let u všech 

výrobků. To není v souladu s rozhodnutím, a zpravodaj proto navrhuje svěřit Komisi 

pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci, aby byla zajištěna větší flexibilita 

u výrobků s kratším životním cyklem. 

 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 4 nařízení (EU) č. 

182/2011. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  99 

Návrh směrnice 

Čl. 25 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby existovaly 

přiměřené a účinné prostředky pro zajištění 

dodržování této směrnice. 

1. Členské státy zajistí, aby byly 

k dispozici odpovídající a účinné 

prostředky pro zajištění toho, aby 

hospodářské subjekty dodržovaly tuto 

směrnici. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jde o upřesnění znění. 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh směrnice 

Čl. 25 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Tento článek se nepoužije na 

smlouvy, na něž se vztahují směrnice 

2014/24/EU a 2014/25/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zahrnutí směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU (veřejné zakázky) by vedlo k příliš velkému 

záběru a vytvořilo by právní nejistotu. 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh směrnice 

Čl. 26 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Sankce musí zohledňovat rozsah 

nesouladu, včetně počtu kusů 

4. Sankce musí zohledňovat rozsah 

nesouladu, včetně jeho závažnosti a počtu 
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nevyhovujících výrobků nebo služeb, 

stejně jako počet dotčených osob. 

kusů nevyhovujících výrobků nebo služeb, 

stejně jako počet dotčených osob. 

Or. en 

Odůvodnění 

Při přijímání opatření je důležité zohledňovat závažnost nesouladu a jeho dopady. 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh směrnice 

Čl. 27 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy, které využívají 

možnost stanovenou v čl. 3 odst. 10, sdělí 

Komisi znění hlavních ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů, které 

přijmou za tímto účelem, a předloží 

Komisi zprávu o pokroku při jejich 

uplatňování. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Návrh směrnice 

Článek 27 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 27a  

 Přechodná opatření 

 1.  Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto 

článku, stanoví členské státy přechodné 

pětileté období počínaje ... [six years after 

the date of entry into force of this 

Directive], během něhož mohou 

poskytovatelé služeb i nadále poskytovat 

své služby a používat přitom výrobky, 

které k poskytování obdobných služeb 

používali v souladu se zákonem i před 
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tímto datem. 

 2.  Členské státy mohou stanovit, že 

samoobslužné terminály, které 

poskytovatelé služeb vyžívali v souladu se 

zákonem při poskytování svých služeb 

před ... [six years after the date of entry 

into force of this Directive], mohou být při 

poskytování obdobných služeb i nadále 

využívány, a to až do konce jejich 

ekonomické životnosti nebo do doby, než 

budou plně odepsány. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu se zásadou, že tato směrnice by se měla vztahovat pouze na nové produkty a služby, 

se navrhuje, aby poskytovatelům služeb nebyla stanovena povinnost zpřístupnit všechny 

výrobky hned od prvního dne, kdy tato směrnice vstoupí v platnost, nýbrž aby se stanovila 

pětiletá lhůta, během které tak musí učinit. Samoobslužné terminály mohou být velmi 

nákladné. Navrhuje se proto umožnit poskytovatelům služeb, aby terminály využívali do konce 

jejich životnosti. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh směrnice 

Čl. 28 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do […insert date - five years after the 

application of this Directive] a poté 

každých pět let podá Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Do ... [two years after the date of entry 

into force of this Directive] podá Komise 

Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů zprávu, v níž 

uvede, zda je vhodné do oblasti působnosti 

této směrnice zahrnout zastavěné 

prostředí. Do ... [five years after the 

application of this Directive] a poté 

každých pět let podá Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů zprávu o uplatňování 

této směrnice. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Zmocňovací ustanovení týkající se zastavěného prostředí bylo nahrazeno povinností podat 

zprávu. 

 

Pozměňovací návrh  105 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl 1 – bod A (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 A.  Operační systémy 

 1.  Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití služeb 

pro osoby se zdravotním postižením, musí 

být služby poskytovány tak, aby byly 

splněny funkční požadavky uvedené 

v bodu C, a jejich poskytování musí 

zahrnovat: 

 a)  informace o fungování dotčené 

služby a o charakteristikách její 

přístupnosti a možnostech; 

 b)  elektronické informace, včetně 

příslušných internetových stránek, které 

jsou při poskytování služby nezbytné.  

Or. en 

Odůvodnění 

V dnešní době se operační systémy stále častěji poskytují ve formě služeb. Co bývalo kdysi 

hardwarem nacházejícím se v prostorách společnosti, je dnes často přeshraniční službou. To 

jen dokládá, že služby mohou v určitých případech nahrazovat zboží. A dnešní služby se od 

výrobků v mnoha ohledech liší. Jsou například pravidelně a snadno aktualizovány, nejsou 

statické. Bylo by proto nesmyslné přistupovat v této směrnici k operačním systémům stejně 

jako k výrobkům. 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl 1 – bod B (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 B.  Počítačový hardware pro 

všeobecné účely  

Or. en 

Odůvodnění 

Reorganizace v důsledku zařazení operačních systémů mezi služby 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl I – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití výrobků pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky:  

1.  Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití výrobků 

pro osoby se zdravotním postižením 

a osoby s omezením souvisejícím s věkem, 

musí být výrobky navrhovány a vyráběny 

tak, aby splňovaly funkční požadavky 

uvedené v bodu C. Návrh a výroba 

výrobků musí zahrnovat: 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu.  

Pozměňovací návrh  108 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl I – bod 1 – písm. a až f 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

a)  informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování); 

i)  musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

 

ii)  musí být srozumitelné,  

iii)  musí být vnímatelné,   

iv)  musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití;  

 

b)  obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

b)  obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

c)  návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

který musí splňovat tyto podmínky:  

c)  návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;  

i)  obsah návodu musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, a 

 

ii)  návod musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu;  
 

d)  uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

d)  uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy);  

e)  funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2;  

e)  funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením; 

f)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

f)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl 1 – bod 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[.....] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl 1 – bod C (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 C.  Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 

zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 
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zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 

režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 

reakcí. 

 j) Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 

 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 

soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl II – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití výrobků pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky:  

1.  Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití výrobků 

pro osoby se zdravotním postižením 

a osoby s omezením souvisejícím s věkem, 

musí být výrobky navrhovány a vyráběny 

tak, aby splňovaly funkční požadavky 

stanovené v odstavci 1a, přičemž musí být 

zahrnuty tyto prvky: 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl II – bod 1 – písm. a až d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 
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návod, varování), které: návod, varování); 

i)  musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

 

ii)  musí být srozumitelné,  

iii)  musí být vnímatelné,   

iv)  musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití;  

 

b)  uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

b)  uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy);  

c)  funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2;  

c)  funkčnost výrobku; 

d)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

d)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl II – bod 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a.  Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 

zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 
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 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 

režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 

reakcí. 

 j) Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 
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 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 

soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  114 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl II – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[....] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl III – bod A – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být služby 

1.  Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití služeb pro 

osoby se zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby byly splněny 
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poskytovány tak, aby:  funkční požadavky uvedené v bodu Ba 

a aby rovněž: 

a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 

„Související koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem používaná 

spotřebiteli“; 

a)  byly výrobky, které poskytovatelé 

využívají při poskytování dané služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 

„Související koncová zařízení používaná 

spotřebiteli“; 

b)  byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

b)  byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech; 

(i)  informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 

 

(ii)  informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu,  

 

(iii)  elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. c);  

c)  elektronické informace, včetně 

příslušných internetových stránek a online 

aplikací, které jsou při poskytování služby 

nezbytné. 

c)  byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku; 

 

d)  byly poskytovány přístupné 

informace, které umožní propojení 

s asistivními službami; 

d)  byly poskytovány informace, které 

umožní propojení s asistivními službami; 

e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením.  

e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob se zdravotním postižením, 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  116 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl III – bod B – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití výrobků pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky:  

1.  Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití výrobků 

pro osoby se zdravotním postižením 

a osoby s omezením souvisejícím s věkem, 

musí být výrobky navrhovány a vyráběny 

tak, aby splňovaly funkční požadavky 

stanovené v bodu Ba a rovněž: 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  117 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl III – bod B – bod 1 – písm. a až f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

a)  informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování); 

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

(ii)  musí být srozumitelné,  

(iii)  musí být vnímatelné,   

(iv)  musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití;  

 

b)  obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

b)  obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

c)  návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

který musí splňovat tyto podmínky:  

c)  návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci; 

(i)  obsah návodu musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, a 

 

(ii)  návod musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu;  

 

d)  uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

d)  uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy);  

e)  funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2;  

e)  funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením; 

f)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

f)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl III – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[....] vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  119 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl III – bod B a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Ba. Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 

zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 
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režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 

reakcí. 

 j) Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 

 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 

soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 
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harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  120 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IV – bod A – bod 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby:  

1. Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití služeb pro 

osoby se zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby byly splněny 

funkční požadavky uvedené v bodu Ba 

a aby rovněž: 

a)  byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 

„Související koncová zařízení s pokročilým 

informačním potenciálem používaná 

spotřebiteli“; 

a)  byly výrobky, které poskytovatelé 

využívají při poskytování dané služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě B 

„Související koncová zařízení používaná 

spotřebiteli“; 

b)  byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

b)  byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech; 

(i)  informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 

 

(ii)  informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu,  
 

(iii)  elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. c);  

c)  elektronické informace, včetně 

příslušných internetových stránek a online 

aplikací, které jsou při poskytování služby 

nezbytné. 

c)  byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

 



 

PE597.391v01-00 78/113 PR\1113653CS.docx 

CS 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku; 

d)  byly poskytovány přístupné 

informace, které umožní propojení 

s asistivními službami; 

d)  byly poskytovány informace, které 

umožní propojení s asistivními službami; 

e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením.  

e)  byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob se zdravotním postižením, 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  121 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IV – bod B – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití výrobků pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky:  

1.  Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití výrobků 

pro osoby se zdravotním postižením 

a osoby s omezením souvisejícím s věkem, 

musí být výrobky navrhovány a vyráběny 

tak, aby splňovaly funkční požadavky 

stanovené v bodu Ba, přičemž musí být 

zahrnuty tyto prvky: 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 
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první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  122 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IV– bod B – bod 1 – písm. a až f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a)  informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

a)  informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování); 

(i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

 

(ii)  musí být srozumitelné,  

(iii)  musí být vnímatelné,   

(iv)  musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití;  

 

b)  obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

b)  obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

c)  návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

který musí splňovat tyto podmínky:  

c)  návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci; 

(i) obsah návodu musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, a 

 

(ii)  návod musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu;  

 

d)  uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

d)  uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy);  

e)  funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2;  

e)  funkčnost výrobku; odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením; 

f)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

f)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  123 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IV – bod B – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[....] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IV – bod B a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Ba.  Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 

zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 
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nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 

režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 

reakcí. 

 j)  Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 

 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 
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soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  125 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod A – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby:  

1. Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití služeb pro 

osoby se zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby byly splněny 

funkční požadavky uvedené v bodu Da 

a aby rovněž: 

a)  byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

a)  byly poskytovány informace 

o fungování dotčené služby a 

o charakteristikách její přístupnosti 

a možnostech; 

(i)  informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 

 

(ii)  informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu,  

 

(iii)  elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. c);  

b)  elektronické informace, včetně 

příslušných internetových stránek a online 

aplikací, které jsou při poskytování služby 

nezbytné. 

b)  byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 
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způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku; 

c)  byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením. 

c)  byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob se zdravotním postižením; 

 ca)  služby poskytované na mobilních 

zařízeních, terminály pro inteligentní 

prodej jízdenek a poskytování informací 

o provozu v reálném čase. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  126 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod B 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

B.  Internetové stránky používané pro 

účely poskytování služeb přepravy 

cestujících: 

vypouští se 

a)  byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 
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obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod C – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

C.  služby poskytované na mobilních 

zařízeních, terminály pro inteligentní 

prodej jízdenek a poskytování informací 

o provozu v reálném čase; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod C – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby:  

vypouští se 

a)  byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

 

(i)  informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 
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a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu,  

(ii)  informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu,  

 

(iii)  elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. b);  

 

b)  byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V– bod D– bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití výrobků pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky:  

1.  Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití výrobků 

pro osoby se zdravotním postižením 

a osoby s omezením souvisejícím s věkem, 

musí být výrobky navrhovány a vyráběny 

tak, aby splňovaly funkční požadavky 

stanovené v bodu Da, přičemž musí být 

zahrnuty tyto prvky: 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 
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vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  130 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod D – bod 1 – písm. a až d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

a)  informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování); 

(i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

 

(ii) musí být srozumitelné,  

(iii) musí být vnímatelné,   

(iv) musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití;  

 

b) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

b) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy);  

c) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2;  

c) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením; 

d) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

d) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod D – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[....] vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod D a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Da. Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 

zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 



 

PE597.391v01-00 88/113 PR\1113653CS.docx 

CS 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 

režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 

reakcí. 

 j) Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 

 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 

soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 
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požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. Toto odůvodnění se vztahuje na celou přílohu. 

Pozměňovací návrh  133 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VI – bod A – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití pro osoby s funkčním omezením, 

včetně osob se zdravotním postižením, 

musí být služby poskytovány tak, aby:  

1. Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití služeb pro osoby se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby byly splněny funkční 

požadavky uvedené v bodu Da a aby 

rovněž: 

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě 

D: 

a) byly výrobky, které poskytovatelé 

využívají při poskytování dané služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě 

D; 

b) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

b) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech; 

(i) informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 

 

(ii) informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu,  

 

(iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. c);  

c) elektronické informace, včetně 

příslušných internetových stránek a online 

aplikací, které jsou při poskytování služby 

nezbytné. 

c) byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 
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a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku; 

d) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením.  

d) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob se zdravotním postižením, 

 da) bankovní služby poskytované na 

mobilních zařízeních; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VI – bod B 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

B. Internetové stránky bankovních služeb; vypouští se 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití pro osoby s funkčním omezením, 

včetně osob se zdravotním postižením, 

musí být služby poskytovány tak, aby: 

 

a) byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku;  

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VI – bod C 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

C. Bankovní služby poskytované na 

mobilních zařízeních; 

vypouští se 

1. Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby:  

 

a) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

 

(i) informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu,  

 

(ii) informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu, 

 

(iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. b);  

 

b) byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku;  

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  136 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VI – bod D – bod 1 – písm. a až d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování); 

(i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

 

(ii) musí být srozumitelné,  

(iii) musí být vnímatelné,  

(iv) musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití;  

 

b) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

b) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy);  

c) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2;  

c) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením; 

d) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

d) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod D – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[....] vypouští se 

Or. en 

Pozměňovací návrh  138 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – bod D a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Da. Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 

zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 

režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 
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zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 

reakcí. 

 j) Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 

 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 

soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VII – bod A – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití pro osoby s funkčním omezením, 

včetně osob se zdravotním postižením, 

musí být služby poskytovány tak, aby:  

1. Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití služeb pro osoby se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby byly splněny funkční 

požadavky uvedené v bodu Ba a aby 
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rovněž: 

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě 

D: 

a) byly výrobky, které poskytovatelé 

využívají při poskytování dané služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v bodě 

B; 

b) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

b) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech; 

i)  informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 

 

ii) informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu,  

 

iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. c);  

c) elektronické informace, včetně 

příslušných internetových stránek a online 

aplikací a zařízení na čtení elektronických 

knih, které jsou při poskytování služby 

nezbytné; 

c) byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku; 

 

d) byly poskytovány přístupné 

informace, které umožní propojení 

s asistivními službami; 

d) byly poskytovány přístupné 

informace, které umožní propojení 

s asistivními službami; 

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením.  

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob se zdravotním postižením, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  140 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VII– bod B – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky:  

1. Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití výrobků pro osoby se 

zdravotním postižením a osoby 

s omezením souvisejícím s věkem, musí 

být výrobky navrhovány a vyráběny tak, 

aby splňovaly funkční požadavky 

stanovené v bodu Ba, přičemž musí být 

zahrnuty tyto prvky: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VII – bod B – bod 1 – písm. a až f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování); 

i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu,  

 

ii) musí být srozumitelné,  

iii) musí být vnímatelné,  

iv) musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití; 

 

b) obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

b) obal výrobku včetně informací zde 

uvedených (otevření, uzavření, použití, 

likvidace); 

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

který musí splňovat tyto podmínky:  

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci;  

(i) obsah návodu musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 
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formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, a 

ii) návod musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu;  

 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy);  

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2;  

e) funkčnost výrobku; 

f) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

f)  propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VII – bod B – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VII– bod B a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Ba. Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 
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 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 

zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 

režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 
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 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 

reakcí. 

 j) Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 

 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 

soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VIII– bod A – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití pro osoby s funkčním omezením, 

včetně osob se zdravotním postižením, 

musí být služby poskytovány tak, aby:  

1. Aby se zajistilo optimální a rozumně 

předvídatelné použití služeb pro osoby se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby byly splněny funkční 

požadavky uvedené v bodu Aa a aby 

rovněž: 

a) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

a) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech; 

i) informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 

 

ii) informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu,  
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iii)  elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. b);  

b) elektronické informace, včetně 

příslušných internetových stránek a online 

aplikací, které jsou při poskytování služby 

nezbytné. 

b) byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku; 

 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  145 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VIII – bod A a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aa. Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 

zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 
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vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 

režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 

reakcí. 

 j) Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 
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 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 

soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky: 

1. Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby se zdravotním 

postižením a osoby s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby splňovaly 

funkční požadavky stanovené v části Aa, 

a zahrnovat: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování), které: 

a) informace o použití výrobku na 

samotném výrobku (označení na obalu, 

návod, varování); 

i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu, 

 

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

(iv) musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Návrh směrnice 

Příloha I – dddíl IX – část A – bod 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci, 

který musí splňovat tyto podmínky: 

c) návod k použití výrobku, k jeho 

instalaci a údržbě, skladování a likvidaci; 

i) obsah návodu musí být dostupný 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, a 

 

ii) návod musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy) v souladu s bodem 2; 

d) uživatelské rozhraní výrobku 

(manipulace, kontroly a zpětné vazby, 

vstupy a výstupy); 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  150 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část A – bod 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením 

v souladu s odstavcem 2; 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část A – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část A a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Část Aa – Funkční požadavky 

 a) Používání nevidomými osobami 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

zapojení zraku nevyžaduje. 

 b) Používání osobami se zhoršeným 

zrakem 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

uživatelům umožní lépe využívat svého 
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zhoršeného zraku. 

 c) Používání osobami, které 

nevnímají barvy 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje vnímání barvy. 

 d) Používání neslyšícími 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

nevyžaduje zapojení sluchu. 

 e) Používání osobami s poruchami 

sluchu 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení sluchu, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim 

s rozšířenými zvukovými prvky. 

 f) Používání osobami bez hlasových 

schopností 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím od uživatelů hlasové pokyny, 

je třeba zajistit alespoň jeden provozní 

režim, který nevyžaduje hlasové pokyny. 

 g) Používání osobami s omezenou 

motorikou nebo silou 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím manuální úkony, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

umožní uživatelům využívat IKT 

prostřednictvím alternativních činností, 

které nevyžadují manipulaci ani sílu 

rukou. 

 h) Použití s omezeným dosahem 

 Pokud jsou výrobky IKT samostatné nebo 

nainstalované, musí být ovládací prvky 

v dosahu všech uživatelů. 

 i) Minimalizace rizika spuštění 

fotosenzitivních reakcí 

 Pokud jsou IKT provozovány způsobem 

vyžadujícím zapojení zraku, je třeba 

zajistit alespoň jeden provozní režim, který 

minimalizuje možnost fotosenzitivních 
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reakcí. 

 j) Používání osobami s omezeným 

kognitivními schopnostmi 

 IKT musí poskytovat alespoň jeden 

provozní režim zahrnující prvky 

zjednodušující a ulehčující jejich 

používání. 

 k) Soukromí 

 Pokud IKT zahrnuje prvky na zabezpečení 

přístupnosti, je třeba zajistit alespoň jeden 

provozní režim, při kterém se zachová 

soukromí při používání těchto prvků IKT 

na zabezpečení přístupnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh chrání inovaci v Unii. Tato směrnice měla za úkol pouze 

vyjmenovat, co má být dostupné, a nikoli uvádět způsob, jak toho dosáhnout. Požadavky na 

přístupnost měly proto být definovány pouze ve funkční rovině. Původní návrh Komise však 

obsahuje určité technické požadavky, které bylo třeba vyjmout. Nový seznam funkčních 

požadavků je připraven na budoucnost a odpovídá seznamu v nové normě (EN 301 549), 

první evropské normě pro přístupné IKT. Každý funkční požadavek je třeba založit na 

harmonizované normě. 

 

Pozměňovací návrh  153 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby 

s funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být služby 

poskytovány tak, aby: 

1. Aby se zajistilo optimální 

a rozumně předvídatelné použití pro osoby 

se zdravotním postižením, musí být 

splněny funkční požadavky uvedené 

v části Aa a zahrnovat: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  154 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) bylo zpřístupňováno zastavěné 

prostředí v místě, kde je služba 

poskytována, včetně dopravní 

infrastruktury v souladu s částí C, aniž jsou 

dotčeny vnitrostátní právní předpisy 

a právní předpisy Unie na ochranu 

národního kulturního pokladu, jenž má 

uměleckou, historickou nebo 

archeologickou hodnotu; 

a) zastavěné prostředí v místě, kde je 

služba poskytována, včetně dopravní 

infrastruktury v souladu s částí C, aniž jsou 

dotčeny vnitrostátní právní předpisy 

a právní předpisy Unie na ochranu 

národního kulturního pokladu, jenž má 

uměleckou, historickou nebo 

archeologickou hodnotu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. b – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) bylo zpřístupňováno příslušenství, 

včetně vozidel, plavidel a vybavení, 

potřebné pro dodávání služby takto: 

b) příslušenství, včetně vozidel, 

plavidel a vybavení, potřebné pro dodávání 

služby takto: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. b – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) informace musí být dostupné 

různými způsoby a prostřednictvím více 

než jednoho senzorického kanálu, 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  157 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. b – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iii) informace musí poskytovat 

alternativy k netextovému vizuálnímu 

obsahu, 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) byly zpřístupňovány výrobky 

používané při poskytování služby 

v souladu s pravidly stanovenými v části 

A; 

c) výrobky používané při poskytování 

služby v souladu s pravidly stanovenými 

v části A; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. d  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) byly poskytovány informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

d) informace o fungování služby a 

o charakteristikách její přístupnosti 

a možnostech: 

i) informace musí být dostupné 

v textových formátech, které lze použít 

k vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými způsoby 

a prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 
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ii) informace musí obsahovat 

alternativy k netextovému obsahu, 

 

iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. e); 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 

u nich mohl přizpůsobit prezentaci 

obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, 

který usnadňuje interoperabilitu 

s různými uživatelskými aplikacemi 

a dostupnými kompenzačními pomůckami 

a technickými prostředky na úrovni Unie 

a v mezinárodním měřítku; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) byly poskytovány přístupné 

informace, které umožní propojení 

s asistivními službami; 

f) informace, které umožní propojení 

s asistivními službami; 

Or. en 



 

PE597.391v01-00 110/113 PR\1113653CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  162 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl IX – část B – bod 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením. 

g) praktiky, politiky a postupy 

a změny ve fungování služeb, jejichž cílem 

je reagovat na potřeby osob se zdravotním 

postižením, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl X  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...]  vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise nedává možnost rozhodování mezi tím, zda zastavěné prostředí bude zahrnuto, 

či nikoli. Navrhuje se odstranit toto zmocňovací ustanovení. Členské státy budou mít i 

v takovém případě možnost uplatňovat tuto směrnici na zastavěné prostředí, pokud si tak 

budou přát. Do článku 28 byl vložen nový odstavec, v němž je stanovena povinnost Komise 

vypracovat do dvou let zprávu o možném začlenění zastavěného prostředí. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Úvodní poznámky 

Evropský akt přístupnosti, dále jen „akt“, má za cíl zlepšit fungování vnitřního trhu, pokud 

jde o přístupné produkty a služby, tím, že odstraní překážky vytvořené rozdílnými právními 

předpisy a zabrání tvorbě nových překážek, které mohou vzniknout kvůli povinnostem, které 

členské státy mají podle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním 

postižením, dále jen „úmluva“. Akty Unie mají často za cíl dodatečně odstraňovat překážky 

vytvořené během let členskými státy. Tento právní předpis je příkladem preventivní akce.  

  

Návrh Komise je dobrým pracovním základem, vyžaduje však několik úprav s cílem zajistit, 

aby akt splnil své cíle: dosáhnout správné rovnováhy mezi potřebami osob se zdravotním 

postižením, vytvořit možnosti pro inovaci nových produktů a služeb a zároveň snížit 

nepřiměřené náklady pro podniky. Zpravodaj si je vědom toho, že tento akt byl ohlášen již ve 

strategii Komise z roku 2010 pro pomoc osobám se zdravotním postižením, a domnívá se, že 

přišel čas jej realizovat.  

Soudržnost s mezinárodním kontextem 

Zpravodaj usiluje o uvedení aktu do souladu s mezinárodním kontextem. Návrh Komise 

například usiloval o rozšíření působnosti směrnice na „osoby s funkčním omezením“. 

Vzhledem k tomu, že úmluva odkazuje pouze na první kategorii a že cílem aktu je omezit 

nové překážky, jež kvůli úmluvě vznikly, zpravodaj tento návrh Komise nepřijal. Definice 

osob s funkčním omezením spadá do výlučné působnosti Výboru pro zaměstnanost a sociální 

věci, a nebylo do ní proto nijak zasahováno. Její použití je však omezeno na nové 

odůvodnění. 

  

Toto odůvodnění vysvětluje, že akt bude mít pozitivní dopad na osoby s funkčním omezením, 

jako jsou starší lidé nebo těhotné ženy. Je vskutku dokázáno, že lepší přístupnost produktů 

a služeb zlepšuje život nejenom lidem se zdravotním postižením, ale i dalším osobám.  

Odvětvový přístup všude tam, kde je to možné  

Zpravodaj chápe, že v případě některých produktů a služeb je třeba zaujmout horizontální 

přístup, domnívá se však, že pokud je to možné, představuje odvětvový přístup lepší volbu. 

Zpravodaj proto bere na vědomí záměr zpravodajů k návrhu směrnice o audiovizuálních 

mediálních službách, aby do její působnosti byly zahrnuty určité požadavky na přístupnost. 

Zpravodaj se rozhodl tyto služby a zařízení z působnosti této směrnice v návrhu zprávy 

nevylučovat. Bude však analyzovat postup jednání ve Výboru pro kulturu, a pokud dospěje 

k závěru, že jsou dostatečně pokryty směrnicí o audiovizuálních mediálních službách, 

odstraní je.  

 

Podobně jsou telefonní služby a související zařízení také regulovány v nedávno navržené 

směrnici o evropském kodexu pro elektronické komunikace. Zpravodaj se rozhodl tyto služby 

a zařízení z působnosti této směrnice v návrhu zprávy nevylučovat a jejich definici 

neharmonizovat. Pokud tyto produkty a služby budou dostatečně pokryty ve směrnici 

o evropském kodexu pro elektronické komunikace, zpravodaj také v tomto případě navrhne, 

aby do ní byla související ustanovení přesunuta. 
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Soudržný evropský právní rámec 

Návrh Komise doporučuje, aby byl akt používán jako bezpečnostní síť pro požadavky na 

přístupnost tím, že by platil souběžně se stávajícími právními předpisy, aby bylo zajištěno, že 

bude v rámci celé Evropy dosaženo téže úrovně požadavků na výběr produktů a služeb. 

Zpravodaj považuje tento přístup za odůvodněný, pokud stávající právní předpisy neuvádějí 

žádné podrobnosti o tom, jak přístupnosti dosáhnout, ale nepodporuje tento přístup v případě 

odvětví, která v současnosti provádí nové evropské požadavky nebo jsou v oblasti 

přístupnosti již regulována, jako je odvětví dopravy. Změna pravidel uprostřed cesty není 

dobrým příkladem lepší tvorby právních předpisů a může mít velmi škodlivý dopad. 

  

Zpravodaj proto zajistil, aby pro subjekty, které již podléhají evropským právním předpisům 

v oblasti přístupnosti, nepředstavovala tato právní úprava další dodatečnou vrstvu. Zpravodaj 

také odstranil zdvojení požadavků pro hospodářské subjekty a případný nesoulad mezi 

požadavky. Je také důležité jasně uvést, že tato směrnice nezmění povinnou či dobrovolnou 

povahu stávajících právních předpisů. Záměrem je pouze ozřejmit, co znamenají požadavky 

na přístupnost, pokud jsou obsaženy v právních předpisech. 

Nový legislativní rámec přizpůsobený přístupnosti 

Zpravodaj podporuje rozhodnutí Komise používat v této směrnici nový legislativní rámec.1 

Tento rámec však musí být mírně upraven, aby byl v souladu s aktem. Například ke stahování 

produktů z trhu vybízí orgány dozoru nad trhem obvykle pouze v případě, že je určitý 

výrobek nebezpečný pro spotřebitele nebo škodlivý pro životní prostředí. Produkt, který není 

přístupný, nespadá ani do jedné z těchto kategorií. Další nápravná opatření a sankce budou 

i nadále platit v případě, že výrobce směrnici poruší, a v krajním případě může dojít i ke 

stažení produktu, pokud by například výrobce přes žádosti orgánů i nadále dodával na trh 

produkt, který není přístupný a spadá do působnosti této směrnice. Produkt, který není 

přístupný, sám o sobě riziko nepředstavuje. Návrh Komise byl upraven tak, aby tuto 

skutečnost odrážel. 

 

Zelenou malým a středním podnikům  

Mikropodniky by nebyly schopné plnit povinnosti vyplývající z této směrnice. Podle návrhu 

Komise by malý nezávislý maloobchodník nebo prodejce knih, který by se rozhodl vytvořit 

webovou stránku k prodeji svého produktu, byl povinen ji učinit plně přístupnou lidem se 

zdravotním postižením. Zpravodaj se nedomnívá, že to je přiměřené. Použití ustanovení 

o odchylce v článcích 12 a 22 pro malého prodejce také nepředstavuje řešení, vzhledem 

k tomu, že by byl na žádost orgánu nucen provést analýzu „odhadovaných nákladů a přínosů 

pro hospodářské subjekty ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním 

postižením se zohledněním četnosti a doby využití konkrétního výrobku nebo služby“. 

 

Měli bychom omezit zátěž, která malým a středním podnikům v důsledku této směrnice 

vznikne. Je však důležité je ponechat v její působnosti. Navrhuje se proto, aby podléhaly 

                                                 
1
 Nový legislativní rámec se skládá ze dvou nařízení (nařízení (ES) 764/2008 a nařízení (ES) 

765/2008) a jednoho rozhodnutí (rozhodnutí 768/2008). Jedná se o soubor opatření s cílem zlepšit dozor nad 

trhem a zvýšit kvalitu posuzování shody. Vyjasňuje také používání označení CE a vytváří soubor nástrojů, které 

lze uplatňovat v právních předpisech pro výrobky. Hlavním cílem Komise je uvést právní předpisy pro 

harmonizaci výrobků do souladu s referenčními ustanoveními rozhodnutí 768/2008/ES. K tomu 

došlo také v souvislosti s touto směrnicí.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
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zjednodušenému režimu. Zpravodaj proto navrhuje, aby byla pro malé a střední podniky 

odstraněna povinnost informovat orgány, pokud chtějí využít články 12 a 22. 

 

Závěrečné poznámky 

Zpravodaj plně podporuje cíl Komise dosáhnout lepší přístupnosti pro osoby se zdravotním 

postižením. Odrazovým můstkem pro tuto dohodu je jednotný trh. Odstranění stávajících 

překážek a zabránění těm budoucím povede k dalšímu posílení jednotného trhu ve prospěch 

všech evropských občanů a podniků. Hlavní hnací silou k zajištění evropského právního 

předpisu splňujícího svůj účel by měly být zásady lepší tvorby právních předpisů.  

 

Inovace je k dosažení cíle návrhu naprosto klíčová, a proto zpravodaj navrhuje ponechat 

dostatečný prostor pro inovativní podniky. Jelikož se to již dříve osvědčilo, navrhuje, aby 

byly požadavky na přístupnost založeny na funkčnosti, spíše než na technických 

specifikacích.  

 

 

 

 

 

 


