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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

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

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

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

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

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

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

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

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

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

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

poševnim tiskom. 

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

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

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

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

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2015)0615), 

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

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

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

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

20161, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

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

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

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

0000/2017), 

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

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

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

nacionalnim parlamentom.  

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo proizvodov 

in storitev za osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, ustvarjajo 

ovire za prosti pretok takih proizvodov in 

storitev ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu. Te ovire še 

posebej prizadevajo gospodarske subjekte, 

zlasti mala in srednja podjetja (MSP). 

(3) Neskladja med predpisi in 

upravnimi ukrepi, ki so jih sprejele države 

članice v zvezi z dostopnostjo nekaterih 

proizvodov in storitev za osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, ustvarjajo ovire za njihov prosti 

pretok ter izkrivljalo učinkovito 

konkurenco na notranjem trgu.  Za druge 

proizvode se bodo razlike najverjetneje še 

povečale zaradi začetka veljave 

Konvencije Organizacije združenih 

narodov o pravicah invalidov 

(konvencija). Te ovire še posebej 

prizadenejo gospodarske subjekte, zlasti 

mala in srednja podjetja (MSP). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Boljša dostopnost proizvodov in 

storitev bo izboljšala življenja invalidov, 

pa tudi oseb s stalnimi ali začasnimi 

funkcijskimi omejitvami, kot so starejše 

osebe, nosečnice in osebe, ki potujejo s 

prtljago. Vseeno pa je pomembno omejiti 

področje uporabe te direktive le na 

invalide in ga ne razširiti na osebe s 

stalnimi ali začasnimi funkcijskimi 

omejitvami na splošno, da bi bila direktiva 

skladna s konvencijo in da bi zagotovili 

pravno varnost operaterjev. 

Or. en 
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Obrazložitev 

V področje uporabe direktive ni primerno vključiti ljudi z začasnimi funkcijskimi omejitvami, 

kot predlaga Komisija, saj bi bilo zaradi tega izvajanje direktive izjemno zapleteno. Vseeno 

pa je treba priznati pozitiven učinek, ki ga imajo dostopnejši proizvodi na druge potrošnike, ki 

niso invalidi. Raziskava Eurobarometer 2012 o dostopnosti kaže, da sedem od desetih 

Evropejcev meni, da bi boljša dostopnost blaga in storitev močno izboljšala življenje 

invalidov, starejših in drugih, ki imajo težave v zvezi s tem.  

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Proizvodi in storitve, ki spadajo v 

področje uporabe te direktive bi morali 

biti omejeni na tiste, ki so namenjeni za 

uporabo potrošnikov. Na primer 

računalniška strojna oprema za splošne 

namene bi morala zajemati proizvode, kot 

so namizni računalniki, integrirani 

namizni računalniki, notesniki (vključno s 

tabličnimi računalniki, preklopnimi 

tabličnimi računalniki in mobilnimi 

lahkimi odjemalniki), namizni lahki 

odjemalniki, delovne postaje in mobilne 

delovne postaje. Podobno bi morale biti 

bančne storitve, ki jih ureja ta direktiva, 

omejene na tiste, ki so namenjene za 

uporabo potrošnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Direktiva ni namenjena za proizvode, ki so namenjeni za profesionalno rabo, ali za storitve, 

ki potekajo med podjetji. To v predlogu Komisije ni bilo jasno.  

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Vsi proizvodi in storitve morajo (17) Vsi proizvodi in storitve, ki spadajo 
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biti skladni z zahtevami glede dostopnosti, 

ki so opredeljene v členu 3 in navedene v 

Prilogi I, da so dostopni za invalide in 

starejše. Obveznosti glede dostopnosti za 

e-trgovino se uporabljajo tudi za spletno 

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

do (e) te direktive. 

na področje uporabe te direktive bi morali 
biti skladni z zahtevami glede dostopnosti, 

ki so opredeljene v členu 3 in navedene v 

Prilogi I, da so dostopni za invalide in 

starejše. Obveznosti glede dostopnosti za 

spletne tržnice bi bilo treba uporabljati 
tudi za spletno prodajo storitev v skladu s 

točkami (a) do (e) člena 1(2). 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predlagane direktive je državam članicam zagotoviti podporo pri izpolnjevanju 

njihovih obveznosti glede dostopnosti v okviru Konvencije Organizacije združenih narodov o 

pravicah invalidov. Konvencija obravnava le invalide, zato predlagamo uskladitev direktive s 

konvencijo in omejitev področja njene uporabe na invalide.  To je tudi v skladu z nedavno 

sprejeto direktivo o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Da bi zagotovili dostopnost 

storitev, ki spadajo na področje uporabe te 

direktive, bi morali proizvodi, ki se 

uporabljajo pri zagotavljanju te storitve, 

prav tako izpolnjevati zahteve glede 

dostopnosti iz te direktive, v skladu s 

Prilogo I in prehodnimi ukrepi, 

določenimi v direktivi. 

Or. en 

Obrazložitev 

V predlogu Komisije ni jasno določeno, da na primer obveza iz te direktive ne velja le za 

proizvajalce, ki morajo zagotoviti dostopnost vseh svojih novih bankomatov. Velja tudi za 

banke, ki morajo zagotoviti dostopnost svojih bankomatov od začetka veljavnosti te direktive. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Predlog Komisije za direktivo 

Evropskega parlamenta in Sveta vključuje 

zahteve glede dostopnosti za določeno 

skupino spletišč organov javnega sektorja. 

Poleg tega predlaga vzpostavitev podlage 

za metodologijo spremljanja in poročanja o 

skladnosti zadevnih spletišč z zahtevami iz 

navedene direktive. Tako zahteve glede 

dostopnosti kot metodologijo spremljanja 

in poročanja iz navedene direktive bi bilo 

treba uporabljati za spletišča organov 

javnega sektorja. Da bi zlasti zagotovili, da 

pristojni organi izvajajo iste zahteve glede 

dostopnosti neodvisno od vrste 

reguliranega spletišča, bi morale biti 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive 

usklajene z zahtevami predlagane 

direktive o dostopnosti spletišč organov 

javnega sektorja. Dejavnosti e-trgovine 

spletišč javnega sektorja, ki jih ne zajema 

navedena direktiva, spadajo v področje 

uporabe tega predloga, da bi zagotovili, da 

je spletna prodaja proizvodov in storitev 

dostopna za invalide in starejše ne glede na 

to, ali gre za javno ali zasebno prodajo. 

(21) Direktiva (EU) 2016/2102 

Evropskega parlamenta in Sveta34 

vključuje zahteve glede dostopnosti za vsa 

spletišča organov javnega sektorja. Poleg 

tega vzpostavlja podlago za metodologijo 

spremljanja in poročanja o skladnosti 

zadevnih spletišč in mobilnih aplikacij z 

zahtevami iz navedene direktive. Tako 

zahteve glede dostopnosti kot metodologijo 

spremljanja in poročanja iz navedene 

direktive bi bilo treba uporabljati za 

spletišča in mobilne aplikacije organov 

javnega sektorja. Da bi zlasti zagotovili, da 

pristojni organi izvajajo iste zahteve glede 

dostopnosti neodvisno od vrste 

reguliranega spletišča in mobilne 

aplikacije, bi morale biti zahteve glede 

dostopnosti iz te direktive usklajene z 

zahtevami iz Direktive (EU) 2016/2102. 

Dejavnosti e-trgovine spletišč in mobilnih 

aplikacij javnega sektorja, ki jih ne zajema 

Direktiva (EU) 2016/2102, spadajo v 

področje uporabe te direktive, da bi 

zagotovili, da je spletna prodaja 

proizvodov in storitev dostopna za invalide 

in starejše ne glede na to, ali gre za javno 

ali zasebno prodajo. 

 __________________ 

34Predlog Direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč 

organov javnega sektorja, 

COM(2012)0721. 

34Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 

2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih 

aplikacij organov javnega sektorja (UL L 

327, 2.12.2016, str. 1). 

Or. en 

Obrazložitev 

To je tehničen predlog spremembe, ki odraža končni sporazum glede direktive o dostopnosti 

spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja, ki sta ga sprejela Parlament in Svet. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22a) Nekateri elementi zahtev glede 

dostopnosti iz te direktive, predvsem tisti iz 

Priloge I, ki se nanašajo na zagotavljanje 

informacij, so že zajeti v obstoječih 

zakonodajnih aktih Unije s področja 

prometa. Med drugim v uredbah (ES) št. 

1371/20071a in (EU) št. 1300/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta1b in v  

Uredbi Komisije (EU) št. 454/20111c s 

področja železniškega prevoza, v Uredbi 

(EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta 

in Sveta (EC) 1d s področja avtobusnega 

prevoza in v Uredbi (EU) št. 1177/2010 

Evropskega parlamenta in Sveta (EC) 1e s 

področja morskega prevoza. Da bi 

zagotovili regulativno skladnost in 

predvidljivost za gospodarske operaterje, 

za katere se uporabljajo ti akti, bi moralo 

veljati, da so ustrezne zahteve iz te 

direktive izpolnjene, če so izpolnjeni 

ustrezni deli teh aktov.  Če pa zahteve 

glede dostopnosti niso zajete, na primer 

zahteva glede dostopnosti spletišč letalskih 

družb, se uporablja ta direktiva. 

 __________________ 

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

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 

2007 o pravicah in obveznostih potnikov v 

železniškem prometu (UL L 315, 

3.12.2007, str. 14). 

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

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 

novembra 2014 o tehničnih specifikacijah 

za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo 

železniškega sistema Unije za invalide in 

funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 

12.12.2014, str. 110). 

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

dne 5. maja 2011 o tehnični specifikaciji 

za interoperabilnost v zvezi s podsistemom 
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"telematske aplikacije za potniški 

promet" vseevropskega železniškega 

sistema (UL L 123, 12.5.2011, str. 11). 

 1dUredba (EU) št. 181/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o pravicah potnikov v 

avtobusnem prevozu in spremembi 

Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 55, 

28.2.2011, str. 1). 

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

parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 

2010 o pravicah potnikov med potovanjem 

po morju in celinskih plovnih poteh ter 

spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 

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

Or. en 

Obrazložitev 

Ni primerno, da bi s to direktivo urejali zahteve glede dostopnosti, ki jih že ureja druga 

zakonodaja. Tako bi nastala le pravna negotovost, prav tako pa to ni skladno z načelom 

boljše priprave zakonodaje. Se pa ta direktiva uporablja, ko določen vidik, kot na primer 

spletišča letalskih družb, ni urejen v drugem aktu Unije. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22b) Določitev področja uporabe 

direktive v zvezi z letalskimi, avtobusnimi, 

železniškimi in vodnimi storitvami 

potniškega prevoza bi morala temeljiti na 

obstoječi sektorski zakonodaji, ki ureja 

pravice potnikov. Kadar se ta direktiva ne 

uporablja za določene vrste storitev 

prevoza, bi morale države članice imeti 

možnost, da bi ponudnike storitev 

spodbujale k uporabi ustreznih zahtev 

glede dostopnosti iz te direktive. 

Or. en 
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Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) V nekaterih primerih bi skupne 

zahteve glede dostopnosti grajenega 

okolja olajšale prosti pretok povezanih 

storitev in invalidov. Zato ta direktiva 

državam članicam omogoča, da vključijo 

grajeno okolje, ki se uporablja za 

zagotavljanje storitev, v področje uporabe 

te direktive, v okviru katerega mora 

izpolnjevati zahteve glede dostopnosti iz 

Priloge X. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

V predlogu Komisije ni odločitve glede tega, ali vključiti grajeno okolje ali ne. V njem je 

predlog o odpravi te omogočitvene klavzule. Če bodo države članice želele, bodo to direktivo 

lahko uporabljale za grajeno okolje. V člen 28 se vključi nov odstavek, ki vsebuje zahtevo, da 

Komisija v roku dveh let poroča o morebitni vključitvi. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Treba je zagotoviti, da bi se za 

zakonodajne akte Unije o obveznostih 

glede dostopnosti, ki ne zagotavljajo 

zahtev ali specifikacij glede dostopnosti, 

dostopnost opredelila s sklicevanjem na 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive. 

To velja za Direktivo 2014/23/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta35, 

Direktivo 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta36 in Direktivo 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta37, ki zahtevajo, da tehnične 

specifikacije in tehnične ali funkcionalne 

zahteve za koncesije, dela ali storitve, ki 

(24) Treba je zagotoviti, da bi se za 

zakonodajne akte Unije o obveznostih 

glede dostopnosti, ki ne zagotavljajo 

zahtev ali specifikacij glede dostopnosti, 

dostopnost opredelila s sklicevanjem na 

zahteve glede dostopnosti iz te direktive. Ti 

akti zajemajo Direktivo 2014/23/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta35, 

Direktivo 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta36 in Direktivo 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta37, ki zahtevajo, da tehnične 

specifikacije in tehnične ali funkcionalne 

zahteve za koncesije, dela ali storitve, ki 
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spadajo v njihovo področje uporabe, 

upoštevajo merila dostopnosti za invalide 

ali oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom („univerzalno oblikovanje“) 

spadajo v njihovo področje uporabe, 

upoštevajo merila dostopnosti za invalide 

ali oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom („univerzalno oblikovanje“) 

Vendar pa ta direktiva ne bi smela 

spremeniti obvezne ali prostovoljne 

narave določb iz teh aktov Unije. Morala 

bi torej zagotoviti, da so zahteve glede 

dostopnosti enake v vsej Uniji, kadar se 

uporabljajo v skladu z drugimi akti. 

__________________ __________________ 

35 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

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

35 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

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

36 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju in razveljavitvi 

Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 65). 

36 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju in razveljavitvi 

Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 65). 

37 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 

opravljajo dejavnosti v vodnem, 

energetskem in prometnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi 

Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 243). 

37 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 

opravljajo dejavnosti v vodnem, 

energetskem in prometnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi 

Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 

28.3.2014, str. 243). 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba je tudi pojasniti, da direktiva ne bo spremenila obvezne ali prostovoljne narave drugih 

aktov Unije, na katere se nanaša. Njen namen je le razložiti, kakšne so zahteve glede 

dostopnosti, kadar drugi akti Unije zahtevajo njeno upoštevanje. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24a) Obveza glede zagotavljanja 

dostopnosti prometne infrastrukture na 
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vseevropskem prometnem omrežju je 

določena v Uredbi (EU) št. 1315/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta1a. 

Zahteve glede dostopnosti iz te direktive bi 

se morale uporabljati tudi za nekatere 

elemente prometne infrastrukture, ki jih 

ureja ta uredba, kolikor to zadeva 

proizvode in storitve iz te direktive ter 

kolikor naj bi bila infrastruktura in 

grajeno okolje, povezana s temi 

storitvami, namenjena za uporabo 

potnikov. 

 __________________ 

 1aUredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o smernicah Unije za razvoj 

vseevropskega prometnega omrežja (UL L 

348, 20.12.2013, str. 1). 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri vseevropskem prometnem omrežju je pomembno, da je usmerjen k potnikom in da je jasno 

določeno, kateri deli so vključeni in kateri ne, da bi preprečili podvajanje zakonodaje. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Dostopnost bi bilo treba doseči z 

odpravo in preprečevanjem ovir, po 

možnosti prek univerzalnega oblikovanja 

ali oblikovanja, prilagojenega vsem 

uporabnikom. Dostopnost ne bi smela 

izključevati zagotavljanja ustreznih 

prilagoditev, če jih zahteva nacionalna 

zakonodaja ali zakonodaja Unije. 

(25) Dostopnost bi bilo treba doseči z 

odpravo in preprečevanjem ovir, po 

možnosti prek univerzalnega oblikovanja 

ali oblikovanja, prilagojenega vsem 

uporabnikom. V skladu s konvencijo ta 

pristop pomeni oblikovanje proizvodov, 

okolja, programov in storitev, ki je čim 

bolj uporabno za vse ljudi, ne da bi ga bilo 

treba prilagajati ali posebej načrtovati. 

Glede na konvencijo „univerzalno 

oblikovanje“ ne bi smelo izključevati 

podpornih pripomočkov in tehnologij za 

posamezne skupine invalidov, kadar je to 

potrebno. Dostopnost ne bi smela 
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izključevati zagotavljanja ustreznih 

prilagoditev, če jih zahteva nacionalna 

zakonodaja ali zakonodaja Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev pojma „univerzalno oblikovanje“ spada sem in ne v člen 2, saj se izraz ne 

uporabi nikjer drugje v direktivi. Opredelitve bi se morale uporabljati le za izraze, ki se 

uporabljajo v določbah pravnega akta. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Dejstvo, da proizvod ali storitev 

spada na področje uporabe te direktive, ne 

bi smelo povzročiti, da se ta proizvod ali 

storitev vključi v področje uporabe 

Direktive Sveta  93/42/EGS1a. 

 __________________ 

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

junija 1993 o medicinskih pripomočkih 

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

Or. en 

Obrazložitev 

V smislu nedavno spremenjene direktive o medicinskih pripomočkih je proizvod, ki je 

zasnovan, da kompenzira za invalidnost, medicinski pripomoček. Zato je treba pojasniti, da 

evropski akt o dostopnosti ne vpliva na področje uporabe direktive o medicinskih 

pripomočkih. Torej, če proizvod ali storitev spada na področje uporabe tega akta, ne pomeni, 

da spada tudi na področje uporabe direktive o medicinskih pripomočkih. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Ta direktiva bi morala glede (27) Ta direktiva bi morala glede 
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proizvodov, za katere že veljajo drugi akti 

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

Evropskega parlamenta in Sveta38 ter tako 

zagotavljati doslednost zakonodaje Unije. 

proizvodov, za katere že veljajo drugi akti 

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

Evropskega parlamenta in Sveta38 ter tako 

zagotavljati doslednost zakonodaje Unije. 

Vendar pa določbe glede varnosti iz tega 

sklepa, kot na primer tiste glede odpoklica 

izdelkov, ne bi smele biti del te direktive, 

saj proizvod ni nevaren, če ni nedostopen. 

__________________ __________________ 

38 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

skupnem okviru za trženje proizvodov (UL 

L 218, 13.8.2008, str. 82). 

38 Sklep št. 768/2008/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

skupnem okviru za trženje proizvodov (UL 

L 218, 13.8.2008, str. 82). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Vsi gospodarski subjekti, ki 

sodelujejo v dobavni in distribucijski 

verigi, bi morali zagotoviti, da dajejo na trg 

samo tiste proizvode, ki so v skladu z 

zahtevami te direktive glede dostopnosti. 

Treba je zagotoviti jasno in sorazmerno 

razdelitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi 

vsakega izmed gospodarskih subjektov v 

dobavni in distribucijski verigi. 

(28) Vsi gospodarski subjekti, ki 

spadajo na področje uporabe te direktive 

in sodelujejo v dobavni in distribucijski 

verigi, bi morali zagotoviti, da dajejo na trg 

samo tiste proizvode, ki so v skladu z 

zahtevami te direktive glede dostopnosti. 

Treba je zagotoviti jasno in sorazmerno 

razdelitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi 

vsakega izmed gospodarskih subjektov v 

dobavni in distribucijski verigi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Gospodarski subjekti bi morali biti (29) Gospodarski subjekti bi morali biti 
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odgovorni za skladnost proizvodov in 

storitev v povezavi z njihovimi ustreznimi 

vlogami v dobavni verigi, da se zagotovita 

visoka raven varstva dostopnosti in 

poštena konkurenca na trgu Unije. 

odgovorni za skladnost proizvodov in 

storitev v povezavi z njihovimi ustreznimi 

vlogami v dobavni verigi, da se zagotovita 

boljša dostopnost in poštena konkurenca 

na trgu Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Originalni predlog Komisije je bil slabo oblikovan. Novo besedilo jasno odraža cilj direktive. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Ta direktiva bi morala temeljiti na 

načelu „najprej pomisli na male“ in 

upoštevati upravne obremenitve, s katerimi 

se srečujejo MSP. Namesto zagotovitve 

splošnih izjem in odstopanj za navedena 

podjetja bi morala določiti ohlapnejša 

pravila za postopek ugotavljanja skladnosti 

in vzpostaviti zaščitne klavzule za 

gospodarske subjekte. Zato bi bilo treba pri 

določitvi pravil za izbor in izvajanje 

najustreznejših postopkov za ugotavljanje 

skladnosti upoštevati položaj MSP, 

obveznosti za ugotavljanje skladnosti 

zahtev glede dostopnosti pa bi bilo treba 

omejiti na obseg, ki ne predstavlja 

nesorazmernega bremena za MSP. Poleg 

tega bi morali organi za nadzor trga 

delovati sorazmerno z velikostjo podjetja 

in glede na to, ali gre za malo serijsko ali 

izvenserijsko proizvodnjo, ne da bi 

ustvarjali nepotrebne ovire za MSP ter 

ogrožali varstvo javnega interesa. 

(37) Ta direktiva bi morala temeljiti na 

načelu „najprej pomisli na male“ in 

upoštevati upravne obremenitve, s katerimi 

se srečujejo MSP. Morala bi določiti 

ohlapnejša pravila za postopek 

ugotavljanja skladnosti in vzpostaviti 

zaščitne klavzule za gospodarske subjekte. 

Zato bi bilo treba pri določitvi pravil za 

izbor in izvajanje najustreznejših 

postopkov za ugotavljanje skladnosti 

upoštevati položaj MSP, obveznosti za 

ugotavljanje skladnosti zahtev glede 

dostopnosti pa bi bilo treba omejiti na 

obseg, ki ne predstavlja nesorazmernega 

bremena za MSP. Poleg tega bi morali 

organi za nadzor trga delovati sorazmerno 

z velikostjo podjetja in glede na to, ali gre 

za malo serijsko ali izvenserijsko 

proizvodnjo, ne da bi ustvarjali nepotrebne 

ovire za MSP ter ogrožali varstvo javnega 

interesa. Poleg tega od mikropodjetij 

zaradi njihove velikosti, virov in narave ne 

bi smeli zahtevati, da izpolnjujejo zahteve 

glede dostopnosti. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Namen predloga o izključitvi mikropodjetij iz področja uporabe akta je čim bolj zmanjšati 

regulativno breme za zelo majhna podjetja, kar je v skladu s sklepom Komisije, da izključi 

mikropodjetja iz vse zakonodaje, pri kateri potreba in sorazmernost njihovega vključevanja 

nista bili dokazani. 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

postopek za uradno nasprotovanje 

harmoniziranim standardom, za katere se 

šteje, da niso skladni z zahtevami iz te 

direktive. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in, kjer je to potrebno, za 

uskladitev trga sprejeme izvedbene akte, s 

katerimi bi določila skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz te direktive. 

(40) Komisiji bi moralo biti omogočeno, 

da lahko v odsotnosti harmoniziranih 

standardov in, kjer je to potrebno, za 

uskladitev trga sprejme izvedbene akte, s 

katerimi bi določila tehnične specifikacije 

za zahteve glede dostopnosti iz te direktive. 

Pooblastilo Komisije za sprejemanje 

tehničnih specifikacij, ki vsebuje domnevo 

o skladnosti s to direktivo, pa bi moralo 

biti strogo omejeno, saj izvajanje tega 

pooblastila ne bo sledilo temeljnim 

načelom standardizacije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če podjetja po določenem obdobju niso zmožna sprejeti standarda, je treba Komisiji podeliti 

pooblastilo, da sprejme tehnične specifikacije, vendar je treba to pooblastilo strogo omejiti, 
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saj Komisija ni dolžna slediti načelom, ki jih na področju standardizacije priznava Svetovna 

trgovinska organizacija, se pravi skladnosti, preglednosti, odprtosti, soglasju, prostovoljni 

uporabi, neodvisnosti od posebnih interesov in učinkovitosti (t.i. temeljna načela).  

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 51 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (51a) Da bi zagotovili pravilno uporabo 

načela sorazmernosti v zvezi z obveznostjo 

identifikacije gospodarskih subjektov, bi 

bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe 

o delovanju Evropske unije na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov 

glede določitve obdobja, v katerem morajo 

biti gospodarski subjekti zmožni 

identificirati vsak gospodarski subjekt, ki 

jim je dobavil proizvod, ali vsak 

gospodarski subjekt, kateremu so dobavili 

proizvod, ter glede sprejetja smernic. To 

obdobje bi moralo biti določeno 

sorazmerno z življenjsko dobo proizvoda. 

Pri tem je zlasti pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

ustrezno posvetuje, tudi na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli iz 

Medinstitucionalnega sporazuma z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje1a. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi 

delegiranih aktov Evropski parlament in 

Svet prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov. 

 __________________ 

 1aUL L 123, 12.5.2016, str. 1. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Člen R7 Priloge I k Sklepu št. 768/2008 določa, da mora biti obdobje opredeljeno sorazmerno 

z življenjsko dobo proizvoda. Predlog Komisije tega ne upošteva in predlaga obdobje 10 let 

za vse proizvode. To ni v skladu s sklepom, zato poročevalec predlaga, da se Komisiji podeli 

pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov, s čimer bi omogočili več prožnosti za proizvode s 

krajšo življenjsko dobo. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 52 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (52a) Države članice bi morale 

zagotoviti, da so na voljo učinkovita in 

hitra pravna sredstva zoper sklepe, ki jih 

sprejmejo javni naročniki ali naročniki 

glede tega, ali določeno naročilo sodi v 

osebno in vsebinsko področje uporabe 

direktiv 2014/24/EU in 2014/25/EU. Ker 

pravni okvir o pravnih sredstev na 

področjih, ki jih pokrivata direktivi 

2014/24/EU in 2014/25/EU, že obstaja, bi 

bilo treba ta področja izključiti iz določb te 

direktive glede izvrševanja in kazni. 

Izključitev ne posega v obveznosti držav 

članic, ki izhajajo iz Pogodb, da sprejmejo 

vse ukrepe, s katerimi zagotovijo uporabo 

in učinkovitost prava Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Direktive o revizijah usklajujejo nacionalne sisteme revizij tako, da nalagajo skupne 

standarde za zagotavljanje hitrih in učinkovitih pravnih sredstev v vseh državah EU za 

primere, ko ponudniki menijo, da so bila naročila dodeljena nepošteno. Treba se je izogniti 

vsem nasprotjem med temi direktivami in Aktom (glej predlog spremembe k členu 25). 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

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

 (53a) Zahteve glede dostopnosti iz te 

direktive bi bilo treba uporabljati za 

proizvode, dane na trg Unije po datumu 

začetka uporabe nacionalnih ukrepov za 

prenos te direktive, vključno z rabljenimi 

proizvodi  in proizvodi iz druge roke, ki so 

bili uvoženi iz tretje države in dani na trg 

po tem datumu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 53 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (53b) Da bi ponudnikom storitev 

zagotovili dovolj časa za prilagoditev 

zahtevam te direktive, je treba določiti 

prehodno obdobje, v katerem za 

proizvode, uporabljene za zagotavljanje 

storitve, ne bo treba upoštevati zahtev 

glede dostopnosti iz te direktive. Glede na 

strošek in dolgo življenjsko dobo 

bankomatov, prodajnih avtomatov za 

vozovnice in avtomatov za prijavo 

potnikov je primerno določiti, da se taki 

terminali, kadar se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev, lahko še naprej 

uporabljajo do konca njihove  ekonomske 

dobe koristnosti ali dokler niso v celoti 

amortizirani. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

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

 (53c) Če bi na podlagi zahtevane ocene 

ugotovili, da bi bila zahteva, da morajo 

biti vsi bankomati, prodajni avtomati za 

vozovnice in avtomati za prijavo potnikov, 

ki so na voljo za zagotavljanje iste storitve, 

skladni z zahtevami glede dostopnosti, ki 

jih določa ta direktiva, za gospodarske 

subjekte nesorazmerno breme, bi ta ocena 

tudi pokazala, kolikšno število skladnih 

avtomatov bi zadostovalo za zagotavljanje 

dostopnosti storitev, ki jih nudi zadevni 

ponudnik. Ponudnik storitev bi moral pri 

tej oceni upoštevati med drugim ocenjeno 

korist za invalide, vključno z dostopnostjo 

drugih sredstev za dostopanje do storitve, 

pa tudi preprost dostop do dostopnih 

avtomatov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen - 1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1 

 Predmet urejanja 

 Namen te direktive je odpraviti in 

preprečevati ovire za prosti pretok 

proizvodov in storitev iz te direktive, ki 

nastajajo zaradi razhajajočih se zahtev 

glede dostopnosti, ter tako prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približevanjem zakonov, predpisov in 

upravnih določb držav članic na področju 

zahtev glede dostopnosti za nekatere 

proizvode in storitve.   

Or. en 

 



 

PE597.391v01-00 22/108 PR\1113653SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Poglavja I, II do V in VIII se 

uporabljajo za naslednje proizvode: 

1. Poglavja I, II do V in VIII se 

uporabljajo za naslednje proizvode, dane 

na trg Unije po ... [šest let po datumu 

začetka veljavnosti te direktive]: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) računalniško strojno opremo in 

operacijske sisteme za splošno rabo; 

(a) računalniško strojno opremo in 

operacijske sisteme za splošno rabo, 

namenjene za uporabo potrošnikov; 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen direktive je zajeti le proizvode in storitve, zasnovane za uporabo potrošnikov.  

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) terminalsko opremo za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi, 

povezano s telefonskimi storitvami; 

(c) terminalsko opremo za potrošnike, 

povezano s telefonskimi storitvami; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitve „z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi“ ni v nobenih standardizacijskih ali 
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regulacijskih dokumentih. Ta pojem se ne uporablja in ni primeren niti s pravnega vidika niti 

z vidika računalništva. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) terminalsko opremo za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi zmogljivostmi, 

povezano z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami. 

(d) terminalsko opremo za potrošnike, 

povezano z avdiovizualnimi medijskimi 

storitvami. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitve „z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi“ ni v nobenih standardizacijskih ali 

regulacijskih dokumentih. Ta pojem se ne uporablja in ni primeren s pravnega vidika in tudi 

ne z vidika računalništva.  

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Poglavja I, II do V in VII se 

uporabljajo za naslednje storitve: 

2. Poglavja I, II do V in VII se 

uporabljajo za naslednje storitve, 

zagotovljene po: [šest let po datumu 

začetka veljavnosti te direktive], brez 

poseganja v člen 27a: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) telefonske storitve in s tem (a) telefonske storitve in s tem 
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povezano terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi; 

povezano terminalsko opremo za 

potrošnike; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitve „z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi“ ni v nobenih standardizacijskih ali 

regulacijskih dokumentih. Ta pojem se ne uporablja in ni primeren niti s pravnega vidika niti 

z vidika računalništva. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) avdiovizualne medijske storitve in s 

tem povezano oprema za potrošnike z 

naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi; 

(b) avdiovizualne medijske storitve in s 

tem povezano opremo za potrošnike; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitve „z naprednimi računalniškimi zmogljivostmi“ ni v nobenih standardizacijskih ali 

regulacijskih dokumentih. Ta pojem se ne uporablja in ni primeren niti s pravnega vidika niti 

z vidika računalništva. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza; 

(c) letalske, avtobusne, železniške in 

vodne storitve potniškega prevoza glede 

naslednjih vidikov: 

Or. en 
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Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) spletna mesta, storitve na osnovi 

mobilnih naprav, sisteme pametnega 

izdajanja vozovnic in obveščanje v 

realnem času; ter  

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ii) samopostrežne terminale na 

ozemlju Unije, vključno s prodajnimi 

avtomati za vozovnice in avtomati za 

prijavo potnikov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en 

Obrazložitev 

Namen direktive je zajeti le proizvode in storitve, oblikovane za uporabo potrošnikov. 
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Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

uporablja za zagotavljanje storitev, ki jih 

nudi ponudnik storitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) e-trgovino. (f) spletne tržnice, namenjene za 

uporabo potrošnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojem e-trgovina je preohlapen. Poročevalec predlaga uporabo pojma spletna tržnica, ki je 

opredeljen v nedavno sprejeti Direktivi 2016/1148/EU o ukrepih za visoko skupno raven 

varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) javna naročila in koncesije, za 

katere veljajo Direktiva 2014/23/EU42, 

Direktiva 2014/24/EU in Direktiva 

2014/25/EU; 

(a) javna naročila in koncesije, za 

katere veljajo Direktiva 2014/23/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta42, 

Direktiva 2014/24/EU in Direktiva 

2014/25/EU, načrtovani ali zgrajeni po ... 

[šest let po datumu začetka veljavnosti te 

direktive]. 

__________________ __________________ 
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42Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

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

42Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

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

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) pripravo in izvajanje programov na 

podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 

določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem 

skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo  ter Uredbe (EU) št. 1304/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta.44  

(b) pripravo in izvajanje programov na 

podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta43 ter 

Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta44, sprejetih ali 

izvedenih po ... [šest let po datumu začetka 

veljavnosti te direktive]. 

__________________ __________________ 

43Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o skupnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 

347, 20.12.2013, str. 320). 

43Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o skupnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 

347, 20.12.2013, str. 320).“ 

44Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o Evropskem socialnem skladu in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

1081/2006. 

44Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o Evropskem socialnem skladu in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 

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

470). 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) prometno infrastrukturo v skladu z 

Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta. 

(d) prometno infrastrukturo v skladu z 

Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta46, načrtovano ali 

zgrajeno po ... [šest let po datumu začetka 

veljavnosti te direktive]. 

__________________ __________________ 

46Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o smernicah Unije za razvoj 

vseevropskega prometnega omrežja (UL L 

348, 20.12.2013, str. 1). 

46Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o smernicah Unije za razvoj 

vseevropskega prometnega omrežja (UL L 

348, 20.12.2013, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Odstavek 3 se uporablja le za 

proizvode in storitve, navedene v 

odstavkih 1 in 2 tega člena. 

 Odstavek 3 se uporablja za: 

 (a)  javna naročila v skladu s točko (a) 

odstavka 3, če se tehnične specifikacije v 

zvezi s temi naročili objavijo v odprtih 

razpisih po datumu začetka veljavnosti te 

direktive; 

 (b) programe v skladu s točko (b) 

odstavka 3, sprejete po datumu začetka 

veljavnosti te direktive, ali programsko 

dokumentacijo za izvajanje takih 
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programov, če se taka dokumentacija 

objavi po tem datumu; 

 (c)  novo, obnovljeno in posodobljeno 

infrastrukturo v skladu s točko (d) 

odstavka 3, katere načrtovanje ali gradnja 

se začne po datumu začetka veljavnosti te 

direktive. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Izključitev mikropodjetij 

 Ta direktiva se ne uporablja za 

mikropodjetja, ki proizvajajo, uvažajo ali 

distribuirajo proizvode in storitve z 

njenega področja uporabe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga o izključitvi mikropodjetij iz področja uporabe Akta je čim bolj zmanjšati 

regulativno breme za zelo majhna podjetja in je v skladu s sklepom Komisije, da izključi 

mikropodjetja iz vse zakonodaje, pri kateri potreba in sorazmernost njihovega vključevanja 

nista bili dokazani. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „dostopni proizvodi in storitve“ so 

proizvodi in storitve, ki so za osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, enako vidni, uporabljivi in 

sorazumljivi kot za druge; 

(1) „dostopni proizvodi in storitve“ 

pomeni proizvode in storitve, ki so za 

invalide zaznavni, jih je mogoče zlahka 

uporabljati, so razumljivi in zanesljivi; 
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Or. en 

Obrazložitev 

Namen predlagane direktive je državam članicam zagotoviti podporo pri izpolnjevanju 

njihovih obveznosti glede dostopnosti v okviru Konvencije Organizacije združenih narodov o 

pravicah invalidov. Konvencija obravnava le invalide, zato predlagamo uskladitev direktive s 

konvencijo in omejitev področja njene uporabe na invalide. To je tudi v skladu z nedavno 

sprejeto direktivo o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Štiri 

priznana načela dostopnosti vključujejo tudi zanesljivost. Tega načela v predlogu Komisije ni 

bilo. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „univerzalno oblikovanje“ ali tudi 

„oblikovanje, prilagojeno vsem 

uporabnikom“ pomeni oblikovanje 

proizvodov, okolja, programov in storitev, 

ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da 

bi ga bilo treba prilagajati ali posebej 

načrtovati; „univerzalno oblikovanje“ ne 

izključuje podpornih pripomočkov in 

tehnologij za posamezne skupine oseb s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi, kadar je to potrebno; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Izraz „univerzalno oblikovanje“ se ne uporablja v omogočitvenih določbah direktive in ga 

zato ni treba opredeliti v tem členu. Poročevalec je spremenil eno uvodno izjavo, tako da se 

sklicuje na Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

opredeljena v točki 1 člena 4 Direktive 
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2006/123/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta1a; 

 ____________________ 

 1a Direktiva 2006/123/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 

376, 27.12.2006, str. 36). 

Or. en 

Obrazložitev 

Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah 

na notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36–68). 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) „ponudnik storitev“ pomeni vsako 

fizično ali pravno osebno, ki nudi ali 

zagotavlja storitev, ki je usmerjena na trg 

Unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) „MSP“ pomeni malo ali srednje 

podjetje, kot je določeno v Priporočilu 

Komisije 2003/361/ES1a; 

 ____________________ 

 1a Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 

6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 

srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, 

str. 36). 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za 

vrnitev proizvoda, ki je že dostopen 

končnemu uporabniku; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Uporaba odpoklica je bila umaknjena iz direktive. Opredelitev zato ni potrebna. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) „e-trgovina“ pomeni spletno 

prodajo proizvodov in storitev. 

(21) „spletna tržnica“ pomeni digitalno 

storitev, ki omogoča potrošnikom, kot so 

opredeljeni v točki (a) člena 4(1) Direktive 

2013/11/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta1a, da na spletišču spletne tržnice ali 

spletišču trgovca, ki uporablja 

računalniške storitve spletne tržnice, s 

trgovci, kot so opredeljeni v točki (b) člena 

4(1) te direktive, sklenejo pogodbe o 

spletni prodaji ali pogodbe o spletnih 

storitvah; 

 ____________________ 

 1a Direktiva 2013/11/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 

alternativnem reševanju potrošniških 

sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 

2006/2004 in Direktive 2009/22/ES 

(Direktiva o alternativnem reševanju 

potrošniških sporov) (UL L 165, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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18.6.2013, str. 63). 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojem e-trgovina je preohlapen. Poročevalec predlaga uporabo pojma spletna tržnica, ki je 

opredeljen v nedavno sprejeti Direktivi 2016/1148/EU o ukrepih za visoko skupno raven 

varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji. Opredelitev je bila nekoliko spremenjena, 

ker ta direktiva pokriva le odnose med podjetij in potrošniki. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) „storitve letalskega potniškega 

prevoza“ pomenijo storitve letalskih 

prevoznikov, potovalnih agencij in 

upravnih organov letališč, kot so 

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

Uredbe (ES) št. 1107/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a; 

 ____________________ 

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

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

pravicah invalidnih oseb in oseb z 

omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu 

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

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi jasnosti je treba opredeliti, kaj pomenijo storitve letalskega potniškega prevoza. 

Namen opredelitve ni zmanjšati obsega, ki ga je prvotno predlagala Komisija. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) „storitve avtobusnega potniškega 

prevoza“ pomeni storitve iz člena 2(1) in 

(2) Uredbe (EU) št. 181/2011; 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi jasnosti je treba opredeliti, kaj pomenijo storitve avtobusne potniškega prevoza. 

Namen opredelitve ni zmanjšati obseg, ki ga je prvotno predlagala Komisija. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21c) „storitve železniškega potniškega 

prevoza“ pomeni storitve, ki jih pokrivata 

člena 2(1) in (2) Uredbe (EU) št. 

1371/2007; 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi jasnosti je treba opredeliti, kaj pomenijo storitve železniškega potniškega prevoza. 

Namen opredelitve ni zmanjšati obseg, ki ga je prvotno predlagala Komisija. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21d) „storitve vodnega potniškega 

prevoza“ pomeni storitve, ki jih pokriva 

člen 2(1) Uredbe (EU) št. 1177/2010. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Zaradi jasnosti je treba opredeliti, kaj pomenijo storitve železniškega potniškega prevoza. 

Namen opredelitve ni zmanjšati obseg, ki ga je prvotno predlagala Komisija. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Za železniški potniški prevoz velja, 

da so zahteve glede dostopnosti iz te 

direktive v zvezi z zagotavljanjem 

informacij izpolnjene, če storitve 

izpolnjujejo ustrezne določbe Uredbe 

(EU) št. 1371/2007. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta direktiva ne bi smela ustvariti pravne nejasnosti, če so ustrezne zahteve že določene v 

zakonodaji za ustrezni sektor. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Za grajeno okolje železniškega 

potniškega prevoza velja, da so zahteve 

glede dostopnosti iz te direktive 

izpolnjene, če so tehnične specifikacije za 

interoperabilnost v skladu z ustreznimi 

določbami Uredbe (EU) št. 1300/2014. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta direktiva ne bi smela ustvariti pravne nejasnosti, če so ustrezne zahteve že določene v 

zakonodaji za ustrezni sektor. 
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Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6c. Za železniški potniški prevoz velja, 

da so zahteve glede dostopnosti iz te 

direktive v zvezi s spletnimi stranmi 

izpolnjene, če storitve izpolnjujejo 

ustrezne določbe Uredbe (EU) št. 

454/2011. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta direktiva ne bi smela ustvariti pravne nejasnosti, če so ustrezne zahteve že določene v 

zakonodaji za ustrezni sektor. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 6 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6d. Za avtobusni potniški prevoz velja, 

da so zahteve glede dostopnosti iz te 

direktive v zvezi z zagotavljanjem 

informacij o značilnostih dostopa in 

infrastrukturi izpolnjene, če storitve 

izpolnjujejo ustrezne določbe Uredbe 

(EU) št. 181/2011. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta direktiva ne bi smela ustvariti pravne nejasnosti, če so ustrezne zahteve že določene v 

zakonodaji za ustrezni sektor. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

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

 6e. Za železniški potniški prevoz velja, 

da so zahteve glede dostopnosti iz te 

direktive v zvezi z zagotavljanjem 

informacij o značilnostih in storitvah 

dostopa izpolnjene, če so storitve v skladu 

s členom 9 Uredbe (EU) št. 1177/2010. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta direktiva ne bi smela ustvariti pravne nejasnosti, če so ustrezne zahteve že določene v 

zakonodaji za ustrezni sektor. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. E-trgovina izpolnjuje zahteve iz 

oddelka VIII Priloge I. 

9. Spletne tržnice izpolnjujejo zahteve 

iz oddelka VIII Priloge I. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojem e-trgovina je preohlapen. Poročevalec predlaga uporabo pojma spletna tržnica, ki je 

opredeljen v nedavno sprejeti Direktivi 2016/1148/EU o ukrepih za visoko skupno raven 

varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Države članice se lahko ob 

upoštevanju nacionalnih okoliščin 

odločijo, da grajeno okolje, ki ga 

uporabljajo stranke storitev potniškega 

prevoza, vključno z okoljem, ki ga 

upravljajo ponudniki storitev in 

črtano 
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upravljavci infrastrukture, ter grajenim 

okoljem, ki ga uporabljajo stranke 

bančnih storitev ter centri storitev za 

stranke in trgovine v okviru operaterjev 

telefonije, izpolnjujejo zahteve glede 

dostopnosti iz oddelka X Priloge I, da bi 

jih lahko osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, čim več uporabljale. 

Or. en 

Obrazložitev 

V predlogu Komisije ni odločitve glede tega, ali vključiti grajeno okolje ali ne. V njem je 

predlog o odpravi te omogočitvene klavzule. Če bodo hotele, bodo države članice še lahko 

uporabljale to direktivo za grajeno okolje. V člen 28 se vključi nov odstavek, ki vsebuje 

zahtevo, da Komisija v roku dveh let poroča o morebitni vključitvi. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice na svojem ozemlju ne 

ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu 

proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo 

zahteve iz te direktive, zaradi vzrokov, 

povezanih z zahtevami glede dostopnosti. 

Države članice na svojem ozemlju ne 

ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu 

proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve iz te 

direktive iz razlogov, povezanih z 

zahtevami glede dostopnosti. Države 

članice na svojem ozemlju ne ovirajo 

izvajanje storitev, ki izpolnjujejo zahteve 

iz te direktive, zaradi vzrokov, povezanih z 

zahtevami glede dostopnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Proizvajalci vodijo register pritožb, 

neskladnih proizvodov in odpoklicev 

4. Proizvajalci vodijo register pritožb 

in neskladnih proizvodov. 
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proizvodov ter obveščajo distributerje o 

vsakem takšnem spremljanju. 

Or. en 

Obrazložitev 

Proizvod odpokliče gospodarski subjekti ali to zahtevajo organi za nadzor trga v primerih, ko 

proizvod ni varen za potrošnike ali je škodljiv za okolje. Nedostopni proizvodi niso zajeti v teh 

kategorijah. Klub temu bi bilo treba proizvajalcu, ki ne spoštuje te zakonodaje, naložiti 

sankcije ali popravne ukrepe, kot je umik proizvoda. Kadar gre za dostopnost proizvodov, 

distributerja ne bi bilo treba obveščati o pritožbah. To je smiselno samo v primeru ogrožanja 

varnosti ali okolja. 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Proizvajalci, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so 

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

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. V 

kolikor proizvod predstavlja tveganje v 

zvezi z dostopnostjo, proizvajalci takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

8. Proizvajalci, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, ki so 

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

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo. Če proizvod ni 

skladen s to direktivo, proizvajalci takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog direktive 

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

(b) s pristojnimi nacionalnimi organi 

na njihovo zahtevo sodeluje pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 

ki ga povzročajo proizvodi v okviru 

njihovih pooblastil. 

(b) s pristojnimi nacionalnimi organi 

na njihovo zahtevo sodeluje pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je zagotoviti 

skladnost proizvodov v okviru njihovih 

pooblastil z zahtevami iz člena 3. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar uvoznik meni ali utemeljeno 

domneva, da proizvod ni skladen z 

zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, 

proizvoda ne da na trg, dokler ni skladen z 

zahtevami. Poleg tega uvoznik ustrezno 

obvesti proizvajalca in organe za nadzor 

trga, kadar proizvod predstavlja tveganje. 

3. Kadar uvoznik meni ali utemeljeno 

domneva, da proizvod ni skladen z 

zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, 

proizvoda ne da na trg, dokler ni skladen z 

zahtevami. Poleg tega uvoznik ustrezno 

obvesti proizvajalca in organe za nadzor 

trga, kadar proizvod ni v skladu s to 

direktivo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Uvozniki vodijo register pritožb, 

neskladnih proizvodov in odpoklicev 

proizvodov ter obveščajo distributerje o 

takšnem spremljanju. 

7. Uvozniki vodijo register pritožb in 

neskladnih proizvodov ter obveščajo 

distributerje o takšnem spremljanju. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na 

trg, ni v skladu z zahtevami iz člena 3, 

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 

proizvod predstavlja tveganje, uvozniki 

takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

8. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno 

domnevajo, da proizvod, ki so ga dali na 

trg, ni v skladu z zahtevami iz člena 3, 

nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo. Če proizvod ni 

skladen s to direktivo, uvozniki takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog direktive 

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

3. Kadar distributer meni ali 

utemeljeno domneva, da proizvod ni 

skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3, proizvodu ne omogočijo 

dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 

zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 

obvesti proizvajalca in organe za nadzor 

trga, kadar proizvod predstavlja tveganje. 

3. Kadar distributer meni ali 

utemeljeno domneva, da proizvod ni 

skladen z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3, proizvodu ne omogočijo 

dostopnosti na trgu, dokler ni skladen z 

zahtevami. Poleg tega distributer ustrezno 

obvesti proizvajalca in organe za nadzor 

trga, kadar proizvod ni skladen s to 

direktivo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Distributerji, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, 

katerega dostopnost na trgu so omogočili, 

ni skladen s to direktivo, zagotovijo 

sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo ali odpokličejo. Če 

proizvod predstavlja tveganje, distributerji 

takoj obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

5. Distributerji, ki menijo ali 

utemeljeno domnevajo, da proizvod, 

katerega dostopnost na trgu so omogočili, 

ni skladen s to direktivo, zagotovijo 

sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, da 

zagotovijo skladnost proizvoda ali ga, če je 

to potrebno, umaknejo. Če proizvod ni 

skladen s to direktivo, distributerji takoj 

obvestijo pristojne nacionalne organe 

države članice, v kateri so omogočili 

dostopnost proizvoda, in jim predložijo 

podrobne informacije, zlasti o neskladnosti 

in sprejetih korektivnih ukrepih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 
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dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Distributerji na podlagi utemeljene 

zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 

predložijo vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

proizvoda. S tem organom na njegovo 

zahtevo sodelujejo pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, 

ki ga povzročajo proizvodi, ki so jim 

omogočili dostopnost na trgu. 

6. Distributerji na podlagi utemeljene 

zahteve pristojnemu nacionalnemu organu 

predložijo vse potrebne informacije in 

dokumentacijo za dokazovanje skladnosti 

proizvoda. S tem organom na njegovo 

zahtevo sodelujejo pri kateri koli 

dejavnosti, katere cilj je zagotoviti 

skladnost proizvodov, ki so jim omogočili 

dostopnost na trgu, z zahtevami iz člena 3. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Gospodarski subjekti morajo biti 

sposobni predložiti informacije iz odstavka 

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

dobavljen, in 10 let po tem, ko so proizvod 

dobavili. 

2. Gospodarski subjekti morajo biti 

sposobni predložiti informacije iz odstavka 

1 še določeno obdobje po tem, ko jim je bil 

proizvod dobavljen ali ko so proizvod 

dobavili. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 23a v zvezi z določanjem obdobja 

iz odstavka 2 tega člena. To obdobje se 

opredeli sorazmerno z življenjskim ciklom 

proizvoda. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obrazložitev: Člen R7 Priloge I k Sklepu št. 768/2008 določa, da mora biti obdobje 

opredeljeno sorazmerno z življenjskim ciklom proizvoda. Predlog Komisije tega ne upošteva 

in predlaga obdobje 10 let za vse proizvode. To ni v skladu s sklepom, zato poročevalec 

predlaga, da se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, s čimer bi 

omogočili več prožnosti za proizvode s krajšim življenjskim ciklom. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ponudniki storitev pripravijo 

potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 

ki pojasnjujejo, kako storitve izpolnjujejo 

zahteve glede dostopnosti iz člena 3. 

Informacije so na voljo javnosti v pisni in 

ustni obliki, tudi v obliki, ki je dostopna 

osebam s funkcijskimi omejitvami in 
invalidom. Ponudniki storitev informacije 

hranijo, dokler se storitev izvaja. 

2. Ponudniki storitev pripravijo 

potrebne informacije v skladu s Prilogo III, 

ki pojasnjujejo, kako njihove storitve 

izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz 

člena 3. Informacije so na voljo javnosti v 

pisni in ustni obliki, tudi v obliki, ki je 

dostopna invalidom. Ponudniki storitev 

informacije hranijo, dokler se storitev 

izvaja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predlagane direktive je državam članicam zagotoviti podporo pri izpolnjevanju 

njihovih obveznosti glede dostopnosti v okviru Konvencije Organizacije združenih narodov o 

pravicah invalidov. Konvencija obravnava le invalide, zato predlagamo uskladitev direktive s 

konvencijo in omejitev področja njene uporabe na invalide. To je tudi v skladu z nedavno 

sprejeto direktivo o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. 
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Predlog spremembe  75 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) življenjsko dobo infrastrukture in 

proizvodov, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Komisija za izvajanje odstavkov 1 

in 2 sprejme delegirane akte v skladu s 

členom 23a, da bi dopolnila to direktivo, 

in sicer tako, da določi smernice za vse 

proizvode in storitve, zajete v tej direktivi. 

Komisija prvi tak delegiran akt, ki zajema 

vse proizvode in storitve, zajete v področju 

uporabe te direktive, sprejme ... [eno leto 

po datumu začetka veljavnosti te 

direktive]. 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija bo pripravila razlagalne smernice, da bi zagotovili večjo pravno varnost 

proizvajalcem, ki morajo uporabiti to odstopanje. 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 

6. Če so gospodarski subjekti za 

določen proizvod ali storitev uporabili 
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izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. Mikropodjetja so izvzeta iz te 

zahteve glede obveščanja, vendar pa 

morajo biti zmožna, da na zahtevo 

pristojnih organov za nadzor trga 

zagotovijo ustrezno dokumentacijo. 

izjemo iz odstavkov 1 do 5, o tem obvestijo 

pristojne organe za nadzor trga države 

članice, kjer sta proizvod ali storitev dana 

na trg ali je omogočena njuna dostopnost 

na trgu. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 3. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Mala in srednja podjetja so izvzeta 

iz zahteve glede obveščanja iz odstavka 6, 

vendar pa morajo biti zmožna, da na 

zahtevo pristojnih organov za nadzor trga 

zagotovijo ustrezno dokumentacijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Potrebna je zaščitna klavzula, da bi zmanjšali regulativno breme za mala in srednja podjetja. 

Tako bi zagotovili sorazmernost zahtev za mala podjetja. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Komisija sprejme izvedbene akte, 

ki določijo vzorec obvestila za namene 

odstavka 6 tega člena. Navedeni izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 24(1a). Komisija prvi 

izvedbeni akt sprejme do ... [dve leti po 
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datumu začetka veljavnosti te direktive]. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi olajšali postopek obveščanja, Komisija pripravi enotno predlogo, ki jo lahko 

proizvajalci uporabijo po vsej EU. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a.  Komisija v skladu s členom 10 

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

organizacij za standardizacijo zahteva, da 

pripravi harmonizirane standarde za 

vsako od zahtev glede dostopnosti iz člena 

3. Komisija te zahteve sprejme do ... [dve 

leti po datumu začetka veljavnosti te 

direktive]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog direktive 

Člen 14 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Skupne tehnične specifikacije Tehnične specifikacije 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če sklicevanje na harmonizirane 

standarde v skladu z Uredbo (EU) št. 

1025/2012 ni bilo objavljeno v Uradnem 

listu Evropske unije in če bi za 

harmonizacijo trga bili potrebni 

podrobnejši podatki za zahteve glede 

dostopnosti nekaterih proizvodov in 

storitev, lahko Komisija sprejme izvedbene 

akte, ki določajo skupne tehnične 

specifikacije za zahteve glede dostopnosti 

iz Priloge I k tej direktivi. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 24(2) te 

direktive. 

1. Če je sklicevanje na harmonizirane 

standarde objavljeno, vendar ne prej kot 

dve leti po tem, ko je ena ali več evropskih 

organizacij za standardizacijo prejela 

zahtevo za pripravo tovrstnih 

harmoniziranih standardov, lahko 

Komisija sprejme izvedbene akte, ki 

določajo skupne tehnične specifikacije, ki 

izpolnjujejo zahteve glede dostopnosti iz 

člena 3. Navedeni izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 24(2) te direktive. 

Or. en 

Obrazložitev 

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". 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Če sklici na harmonizirane 

standarde niso objavljeni, se za se za 

proizvode in storitve, ki so skladni s 

tehničnimi specifikacijami iz odstavka 1 

ali njihovimi deli, domneva, da so skladna 

z zahtevami glede dostopnosti iz člena 3, 

ki so zajete v teh tehničnih specifikacijah 

ali njihovih delih. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za proizvode in storitve, ki so v 

skladu s skupnimi tehničnimi 

specifikacijami iz odstavka 1 ali njihovimi 

deli, se šteje, da so skladni z zahtevami 

glede dostopnosti iz člena 3, ki jih 

zajemajo navedene skupne tehnične 

specifikacije ali njihovi deli. 

2. Za proizvode in storitve, ki so v 

skladu s tehničnimi specifikacijami iz 

odstavka 1 ali njihovimi deli, se šteje, da so 

skladni z zahtevami glede dostopnosti iz 

člena 3, ki jih zajemajo navedene tehnične 

specifikacije ali njihovi deli. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar se za proizvod uporablja več 

kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o 

skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o 

skladnosti v zvezi z vsemi takšnimi akti 

Unije. Navedena izjava vsebuje naslove 

zadevnih aktov, vključno s sklicevanji na 

njihove objave. 

3. Kadar se za proizvod uporablja več 

kot en akt Unije, ki zahteva izjavo EU o 

skladnosti, se pripravi izjava EU o 

skladnosti v zvezi z vsemi takšnimi akti 

Unije. Navedena izjava vsebuje naslove 

zadevnih aktov, vključno s sklicevanji na 

njihove objave. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede drugih zahtev bi proizvajalec moral imeti možnost ene izjave skladnosti za več 

zakonodajnih aktov. 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog direktive 

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

 3a.  Neskladnost proizvoda z zahtevami 

glede dostopnosti iz te direktive ne pomeni 

resnega tveganja v smislu člena 20 

Uredbe (ES) št. 765/2008. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog direktive 

Člen 19 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopek za obravnavo proizvodov, ki 

predstavljajo tveganje glede dostopnosti 
na nacionalni ravni 

Postopek za obravnavo proizvodov, ki niso 

skladni s to direktivo, na nacionalni ravni 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar organi za nadzor trga ene države 

članice ukrepajo v skladu s členom 20 

Uredbe (ES) št. 765/2008 ali če 

utemeljeno menijo, da proizvod, ki ga 

vključuje ta direktiva, predstavlja tveganje 

glede vidikov dostopnosti, ki jih zajema ta 

direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega 

proizvoda glede izpolnjevanja vseh zahtev, 

ki so določene v tej direktivi. Zadevni 

gospodarski subjekti sodelujejo v polnem 

Kadar imajo organi za nadzor trga ene 

države članice zadostne razloge za 

domnevo, da proizvod, ki je zajet v tej 

direktivi, z njo ni skladen, izvedejo 

vrednotenje zadevnega proizvoda glede 

izpolnjevanja vseh ustreznih zahtev iz te 

direktive. Zadevni gospodarski subjekti 

sodelujejo v polnem obsegu z organi za 

nadzor trga. 
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obsegu z organi za nadzor trga. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar med vrednotenjem organi za nadzor 

trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje 

zahtev iz te direktive, od zadevnega 

gospodarskega subjekta nemudoma 

zahtevajo, da izvede vse ustrezne 

korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost 

proizvoda s temi zahtevami ali ga umakne 

ali odpokliče s trga v razumnem roku, ki 

ga določijo glede na naravo tveganja. 

Kadar med vrednotenjem organi za nadzor 

trga ugotovijo, da proizvod ne izpolnjuje 

zahtev iz te direktive, od zadevnega 

gospodarskega subjekta nemudoma 

zahtevajo, da izvede vse ustrezne 

korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost 

proizvoda s temi zahtevami ali ga umakne 

s trga sorazmerno z naravo neskladnosti, 

ki jo določijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  90 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar zadevni gospodarski subjekt 

v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 

ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 

organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 

začasne ukrepe za prepoved ali omejitev 

omogočanja dostopnosti proizvodov na 

4. Kadar zadevni gospodarski subjekt 

v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 

ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, 

organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne 

začasne ukrepe za prepoved ali omejitev 

omogočanja dostopnosti proizvodov na 
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nacionalnem trgu ali njihov umik ali 

odpoklic z navedenega trga. Organi za 

nadzor trga Komisijo in druge države 

članice nemudoma obvestijo o takih 

ukrepih. 

nacionalnem trgu ali njihov umik z 

navedenega trga. Organi za nadzor trga 

Komisijo in druge države članice 

nemudoma obvestijo o takih ukrepih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 5 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 

vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 

podatke, potrebne za identifikacijo 

neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 

vrsto domnevne neskladnosti in tveganja 

ter vrsto in trajanje izvajanih nacionalnih 

ukrepov ter stališče zadevnega 

gospodarskega subjekta. Organi za nadzor 

trga zlasti navedejo, ali je neskladnost 

posledica: 

5. Informacije iz odstavka 4 vsebujejo 

vse razpoložljive podrobnosti, zlasti 

podatke, potrebne za identifikacijo 

neskladnega proizvoda, poreklo proizvoda, 

vrsto domnevne neskladnosti ter vrsto in 

trajanje izvajanih nacionalnih ukrepov ter 

stališče zadevnega gospodarskega subjekta. 

Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je 

neskladnost posledica: 

Or. en 

Obrazložitev 

Besedilo je povezano z besedilom iz novega zakonodajnega okvira. Določbe novega 

zakonodajnega okvira o varnosti je treba prilagoditi namenu te direktive. Proizvod, ki ni 

dostopen invalidom, ne predstavlja tveganja. Tak proizvod ne ustreza določbam te direktive. 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog direktive 

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

(c) pri določitvi zahtev glede 

dostopnosti v zvezi s socialnimi merili in 

merili kakovosti, ki so jih pristojni organi 

določili v razpisnih postopkih za javne 

storitve železniškega in cestnega 

potniškega prevoza v skladu z Uredbo 

(ES) št. 1370/2007; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

V uredbi o obveznostih javne službe (pravno sklicevanje) so omenjena socialna merila. V 

omenjeni uredbi s tem ni mišljena dostopnost. Zato ta direktiva ne bi smela posegati v 

ureditve obveznosti javne službe. To ne bi prispevalo k jasnosti za končnega uporabnika. 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija za namene izvajanja 

odstavka 1 sprejme smernice za vse 

proizvode in storitve, zajete v tej direktivi, 

do ... [leto dni po datumu začetka 

veljavnosti te direktive]. 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija bo pripravila razlagalne smernice, da bi zagotovili večjo pravno varnost 

proizvajalcem, ki morajo uporabiti to izjemo. 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če je pristojni organ za določen 

proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 

4. Če je pristojni organ za določen 

proizvod ali storitev uporabil izjemo iz 
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odstavkov 1, 2 in 3, o tem obvesti 

Komisijo. Obvestilo vključuje oceno iz 

odstavka 2. 

odstavkov 1, 2 in 3, na zahtevo Komisije 

predloži tudi oceno iz odstavka 3. 

Or. en 

Obrazložitev 

Direktiva ne bi smela biti v breme pristojnim organom, kadar dodana vrednost ni dokazana. 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Komisija sprejme izvedbene akte, 

ki določijo vzorec obvestila za namene 

odstavka 4 tega člena. Navedeni izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 24(1a). Komisija prvi 

izvedbeni akt sprejme do ... [dve leti po 

datumu začetka veljavnosti te direktive]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog direktive 

Poglavje VII – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

IZVEDBENA POOBLASTILA IN 

KONČNE DOLOČBE 

DELEGIRANI AKTI, IZVEDBENA 

POOBLASTILA IN KONČNE 

DOLOČBE 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog direktive 

Člen 23 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 23a 

 Izvajanje prenosa pooblastila 

 1.  Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov je preneseno na 

Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 

členu. 

 2.  Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz členov 10(2a) in 

12(5a) se prenese na Komisijo za 

nedoločen čas od ... [datuma začetka 

veljavnosti te direktive]. 

 3.  Prenos pooblastila iz členov 10(2a) 

in 12(5a) lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 

preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 

začne učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 4.  Komisija se pred sprejetjem 

delegiranega akta posvetuje s 

strokovnjaki, ki jih imenujejo posamezne 

države članice, v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnemu 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016. 

 5.  Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

 6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi 

členov 10(2a) in 12(5a), začne veljati le, 

če niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 

Ta rok se na pobudo Evropskega 

parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
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meseca. 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen R7 Priloge I k Sklepu št. 768/2008 določa, da mora biti obdobje opredeljeno sorazmerno 

z življenjskim ciklom proizvoda. Predlog Komisije tega ne upošteva in predlaga obdobje 10 

let za vse proizvode. To ni v skladu s sklepom, zato poročevalec predlaga, da se na Komisijo 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, s čimer bi omogočili več prožnosti za 

proizvode s krajšim življenjskim ciklom. 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog direktive 

Člen 24 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 

182/2011. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 

obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za 

zagotavljanje skladnosti s to direktivo. 

1. Države članice zagotovijo, da 

obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za 

zagotavljanje, da gospodarski subjekti 

delujejo v skladu s to direktivo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Razjasnitev besedila. 
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Predlog spremembe  100 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Člen se ne uporablja za pogodbe, 

za katere veljata direktivi 2014/24/EU in 

2014/25/EU. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če bi vključili direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU (javno naročanje), bi bilo preobsežno in 

vir pravne negotovosti. 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kazni upoštevajo obseg 

neskladnosti, vključno s številom enot 

zadevnih neskladnih proizvodov ali 

storitev ter številom prizadetih ljudi. 

4. Kazni upoštevajo obseg 

neskladnosti, vključno z njeno resnostjo in 

številom enot zadevnih neskladnih 

proizvodov ali storitev ter številom 

prizadetih ljudi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri izvajanju ukrepov je treba upoštevati resnost in vpliv neskladnosti. 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice, ki uporabljajo 

možnost, določeno v členu 3(10), Komisiji 

sporočijo besedila določb temeljnih 

predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih 

črtano 
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sprejmejo v ta namen, ter poročajo 

Komisiji o napredku pri njihovem 

izvajanju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog direktive 

Člen 27 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 27a 

 Prehodni ukrepi 

 1.  Brez poseganja v odstavek 2 tega 

člena morajo države članice določiti 

prehodno obdobje pet let po .... [šest let po 

datumu začetka veljavnosti te direktive], v 

katerem bodo ponudniki storitev lahko še 

naprej zagotavljali storitve s proizvodi, ki 

so jih zakonito uporabljali za 

zagotavljanje podobnih storitev pred tem 

datumom. 

 2.  Države članice lahko določijo, da 

se lahko samopostrežni terminali, ki so jih 

ponudniki storitev zakonito uporabljali za 

zagotavljanje storitev pred .... [šest let po 

datumu začetka veljavnosti te direktive], 

še naprej uporabljajo za zagotavljanje 

podobnih storitev do konca njihove 

ekonomsko koristne življenjske dobe 

oziroma dokler niso v celoti amortizirani. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu z načelom, da bi morala ta direktiva veljati zgolj za nove proizvode in storitve, se 

predlaga, da za ponudnike storitev ne velja obveznost, da so vsi njihovi proizvodi dostopni od 

samega začetka veljavnosti te direktive, temveč imajo za to petletni rok. Samopostrežni 

terminali so namreč lahko dragi, zato predlagamo, da se ponudnikom storitev omogoči, da jih 

uporabljajo do konca življenjske dobe. 

 



 

PR\1113653SL.docx 59/108 PE597.391v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  104 

Predlog direktive 

Člen 28 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do [… vstaviti datum: pet let po 

začetku uporabe te direktive], nato pa 

vsakih pet let Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij 

predloži poročilo o uporabi te direktive. 

Komisija do … [dve leti po začetku 

uporabe te direktive] Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij predloži poročilo o ustreznosti 

razširitve področja uporabe te direktive na 

grajeno okolje. Komisija do ... [pet let po 

začetku uporabe te direktive], nato pa 

vsakih pet let Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij 

predloži poročilo o uporabi te direktive. 

Or. en 

Obrazložitev 

Omogočitvena klavzula o grajenem okolju se nadomesti s to obveznostjo poročanja. 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek 1 – točka A (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 A.  Operacijski sistemi 

 1.  Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz točke C in vključuje: 

 (a)  informacije o delovanju storitve ter 

o njenih značilnostih in napravah v zvezi z 

dostopnostjo; 

 (b)  elektronske informacije, vključno s 

spletišči, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Operacijski sistemi se danes vse pogosteje zagotavljajo kot storitev. Nekdaj je to bila strojna 

oprema, ki se je namestila v prostore podjetja, zdaj pa postaja storitev, ki se zagotavlja 

čezmejno, kar dokazuje, da storitve v nekaterih primerih lahko nadomestijo blago.  Danes se 

od proizvodov razlikujejo v številnih pogledih, na primer s tem, da se redno in enostavno 

posodabljajo in niso statični. Zato v tej direktivi operacijskih sistemov ni smiselno 

obravnavati kot proizvode. 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek 1 – točka B (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 B.  Računalniška strojna oprema za 

splošno rabo  

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi uvrstitve operacijskih sistemov med storitve je potrebna reorganizacija. 

 

Predlog spremembe  107 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz točke C. Oblikovanje in 

proizvodnja proizvodov vključujeta: 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe ščiti inovacije v Uniji. Namen te direktive je bil zgolj navesti, kaj mora 
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postati dostopno, in ne kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti opredelile 

samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vsebuje nekatere tehnične zahteve, 

ki jih je bilo treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza zahtevam prihodnosti in 

je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi evropski standard za 

dostopno IKT. Vse funkcionalne zahteve bi morale biti podprte s harmoniziranim standardom. 

Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo.  

Predlog spremembe  108 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 1 – točke a do f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), 

(i)  morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii)  morajo biti razumljive  

(iii)  morajo biti zaznavne;   

(iv)  morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b)  embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(c)  navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c)  navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda;  

(i)  vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii)  navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

 

(d)  uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(d)  uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(e)  funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

(e)  funkcionalnost proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 
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omejitvami, v skladu s točko 2;  zadovoljevanju potreb invalidov; 

(f)  vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[.....] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  110 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek I – točka C (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 C.  Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 
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 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 

z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 

 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j) uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 

 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 

in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 
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katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Namen te direktive je bil zgolj navesti, kaj mora 

postati dostopno, in ne kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti opredelile 

samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vsebuje nekatere tehnične zahteve, 

ki jih je bilo treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza zahtevam prihodnosti in 

je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi evropski standard za 

dostopno IKT. Vse funkcionalne zahteve bi morale biti podprte s harmoniziranim standardom. 

Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  111 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz odstavka 1a in vključuje: 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Namen te direktive je bil zgolj navesti, kaj mora 

postati dostopno, in ne kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti opredelile 

samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vsebuje nekatere tehnične zahteve, 

ki jih je bilo treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza zahtevam prihodnosti in 

je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi evropski standard za 

dostopno IKT. Vse funkcionalne zahteve bi morale biti podprte s harmoniziranim standardom. 

Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  112 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – odstavek 1 – točke a do d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki (a) informacije o uporabi proizvoda, ki 
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so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila); 

(i)  morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii)  morajo biti razumljive  

(iii)  morajo biti zaznavne;   

(iv)  morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b)  uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(b)  uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(c)  funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(c)  funkcionalnost proizvoda; 

(d)  vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a.  Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 
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 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 

z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 

 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j) uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 

 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 
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in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Namen te direktive je bil zgolj navesti, kaj mora 

postati dostopno, in ne kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti opredelile 

samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vsebuje nekatere tehnične zahteve, 

ki jih je bilo treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza zahtevam prihodnosti in 

je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi evropski standard za 

dostopno IKT. Vse funkcionalne zahteve bi morale biti podprte s harmoniziranim standardom. 

Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  114 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek II – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – točka A – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z:  

1.  Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv namen. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

točke Ba in vključuje: 

(a)  zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

(a)  proizvode, ki jih ponudniki storitev 

uporabljajo pri opravljanju teh storitev, v 
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opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

skladu s pravili iz točke B „Povezana 

terminalska oprema za potrošnike“; 

(b)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(b)  informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i)  vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

 

(ii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii)  v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

(c)  elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletišči in spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(c)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

(d)  zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami; 

(d)  informacije za lažje dopolnjevanje 

s podpornimi storitvami; 

(e)  vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami.  

(e)  funkcije, prakse, politike, postopke 

in spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Prvotni namen direktive je bil, da navede, kaj vse 
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mora postati dostopno, ne pa, kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti 

opredelile samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vseeno vsebuje nekatere 

tehnične zahteve, ki jih je treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza prihodnjim 

zahtevam in je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi 

evropski standard za dostopno IKT. Vsaka funkcionalna zahteva bi morala biti podprta s 

harmoniziranim standardom. Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  116 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – točka B – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv namen. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

točke Ba in vključuje: 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Prvotni namen direktive je bil, da navede, kaj vse 

mora postati dostopno, ne pa, kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti 

opredelile samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vseeno vsebuje nekatere 

tehnične zahteve, ki jih je treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza prihodnjim 

zahtevam in je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi 

evropski standard za dostopno IKT. Vsaka funkcionalna zahteva bi morala biti podprta s 

harmoniziranim standardom. Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  117 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – točka B – odstavek 1 – točke a do f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), 

(i)  morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

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

(iv)  morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b)  embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(c)  navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c)  navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda; 

(i)  vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii)  navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

 

(d)  uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(d)  uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(e)  funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(e)  funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

(f)  vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  119 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek III– točka B a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ba. Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 
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z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 

 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j) uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 

 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 

in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Prvotni namen direktive je bil, da navede, kaj vse 

mora postati dostopno, ne pa, kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti 

opredelile samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vseeno vsebuje nekatere 

tehnične zahteve, ki jih je treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza prihodnjim 

zahtevam in je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi 

evropski standard za dostopno IKT. Vsaka funkcionalna zahteva bi morala biti podprta s 

harmoniziranim standardom. Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  120 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – točka A – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z:  

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv namen. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

točke Ba in vključuje: 

(a)  zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke B „Povezana terminalska oprema za 

potrošnike z naprednimi računalniškimi 

zmogljivostmi“; 

(a)  proizvode, ki jih ponudniki storitev 

uporabljajo pri opravljanju teh storitev, v 

skladu s pravili iz točke B „Povezana 

terminalska oprema za potrošnike“; 

(b)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(b)  informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i)  vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

 

(ii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  
 

(iii)  v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

(c)  elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletišči in spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(c)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

(d)  zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

(d)  informacije za lažje dopolnjevanje 

s podpornimi storitvami; 
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podpornimi storitvami; 

(e)  vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami.  

(e)  funkcije, prakse, politike, postopke 

in spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Prvotni namen direktive je bil, da navede, kaj vse 

mora postati dostopno, ne pa, kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti 

opredelile samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vseeno vsebuje nekatere 

tehnične zahteve, ki jih je treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza prihodnjim 

zahtevam in je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi 

evropski standard za dostopno IKT. Vsaka funkcionalna zahteva bi morala biti podprta s 

harmoniziranim standardom. Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  121 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – točka B – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv namen. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

točke Ba in vključuje: 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Prvotni namen direktive je bil, da navede, kaj vse 

mora postati dostopno, ne pa, kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti 

opredelile samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vseeno vsebuje nekatere 

tehnične zahteve, ki jih je treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza prihodnjim 

zahtevam in je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi 

evropski standard za dostopno IKT. Vsaka funkcionalna zahteva bi morala biti podprta s 

harmoniziranim standardom. Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 
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Predlog spremembe  122 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – točka B – odstavek 1 – točke a do f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a)  informacije o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila), 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii)  morajo biti razumljive;  

(iii)  morajo biti zaznavne;   

(iv)  morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b)  embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b)  embalažo proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(c)  navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c)  navodila za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda; 

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii)  navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  
 

(d)  uporabniškega vmesnika 

proizvoda (upravljanje, nadzor ter vhodne 

in izhodne povratne informacije) v skladu s 

točko 2; 

(d)  uporabniški vmesnik proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(e)  funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(e)  funkcionalnost proizvoda; z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

(f)  vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f)  vmesnik proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

Or. en 
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Predlog spremembe  123 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – točka B – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  124 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV– točka B a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ba.  Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 
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 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 

z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 

 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j)  uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 

 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 

in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Prvotni namen direktive je bil, da navede, kaj vse 

mora postati dostopno, ne pa, kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti 

opredelile samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vseeno vsebuje nekatere 

tehnične zahteve, ki jih je treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza prihodnjim 

zahtevam in je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi 

evropski standard za dostopno IKT. Vsaka funkcionalna zahteva bi morala biti podprta s 

harmoniziranim standardom. Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  125 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka A – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z:  

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv namen. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

točke Da in vključuje: 

(a)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

(a)  informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i)  vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

 

(ii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii)  v skladu s točko (c) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

(b)  elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletišči in spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(b)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative, na način, ki 
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omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

(c)  vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(c)  funkcije, prakse, politike, postopke 

in spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov. 

 (ca)  storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic in obveščanja v realnem času. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Prvotni namen direktive je bil, da navede, kaj vse 

mora postati dostopno, ne pa, kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti 

opredelile samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vseeno vsebuje nekatere 

tehnične zahteve, ki jih je treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza prihodnjim 

zahtevam in je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi 

evropski standard za dostopno IKT. Vsaka funkcionalna zahteva bi morala biti podprta s 

harmoniziranim standardom. Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  126 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B.  Spletišča, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje storitev potniškega prevoza: 

črtano 

(a)  s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni.   

 

Or. en 
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Predlog spremembe  127 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka C – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

C.  storitve na osnovi mobilnih 

naprav, sistemi pametnega izdajanja 

vozovnic in obveščanja v realnem času; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka C – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z:  

črtano 

(a)  zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih 

v zvezi z dostopnostjo in uporabljeni 

opremi, kakor sledi: 

 

(i)  vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila;  

 

(ii)  zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii)  v skladu s točko (b) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve;  

 

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

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  129 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 
invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

1.  Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv namen. 

To je mogoče doseči z izpolnjevanjem 

zahtev glede funkcionalne učinkovitosti iz 

točke Da in vključuje: 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Prvotni namen direktive je bil, da navede, kaj vse 

mora postati dostopno, ne pa, kako to uresničiti. Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti 

opredelile samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vseeno vsebuje nekatere 

tehnične zahteve, ki jih je treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza prihodnjim 

zahtevam in je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi 

evropski standard za dostopno IKT. Vsaka funkcionalna zahteva bi morala biti podprta s 

harmoniziranim standardom. Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  130 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka D – odstavek 1 – točke a do d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki so 

zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki so 

zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila)  

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii) morajo biti razumljive  

(iii) morajo biti zaznavne;   

(iv) morajo imeti primerno velikost pisave 

za predvidljive pogoje uporabe;  

 

(b) uporabniškega vmesnika proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) v skladu s točko 2; 

(b) uporabniškega vmesnika proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka D – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 

Predlog direktive 

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

 Da. Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 

z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 
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 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije:  

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j) uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 

 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 

in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlogi sprememb ščitijo inovacije v Uniji. Namen te direktive je bil zgolj navesti, kaj mora 

postati dostopno, in ne, kako to uresničiti.  Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti opredelile 

samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vsebuje nekatere tehnične zahteve, 

ki jih je bilo treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza zahtevam prihodnosti in 

je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi evropski standard za 

dostopno IKT. Vse funkcionalne zahteve bi morale biti podprte s harmoniziranim standardom.  

Ta obrazložitev velja za celotno Prilogo. 

Predlog spremembe  133 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – točka A – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 
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več predvidljivo uporabljajo. To je 

mogoče doseči z:  

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz točke Da in vključuje: 

(a) (a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke D; 

(a) proizvode, ki jih ponudniki storitev 

uporabljajo pri opravljanju teh storitev, v 

skladu s pravili iz točke D; 

(b) zagotavljanjem informacij o delovanju 

storitve ter njenih značilnostih v zvezi z 

dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor 

sledi: 

(b) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i) vsebina informacij mora biti na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

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

zadevnimi spletnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve;  

(c) elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletišči in spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

(d) vključevanjem funkcij, praks, politik in 

postopkov ter sprememb pri opravljanju 

storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb 

oseb s funkcijskimi omejitvami.  

(d) funkcije, prakse, politike in postopke 

ter spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov; 

 (da) bančne storitve na osnovi mobilnih 

naprav. 

Or. en 

 



 

PE597.391v01-00 86/108 PR\1113653SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  134 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – točka B 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

B. spletišča, ki se uporabljajo za 

zagotavljanje bančnih storitev; 

črtano 

Storitve morajo biti zagotovljene na način, 

da jih osebe s funkcijskimi omejitvami, 

vključno z invalidi, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z: 

 

(a) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni;  

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – točka C 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

C. Bančne storitve na osnovi mobilnih 

naprav; 

črtano 

1. Storitve morajo biti zagotovljene 

na način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z:  

 

(a) zagotavljanjem informacij o delovanju 

storitve ter njenih značilnostih v zvezi z 

dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor 
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sledi: 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila;  

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

 

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

elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve;  

 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni;  

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VI – točka D – odstavek 1 – točke a do d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki so 

zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki so 

zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii) morajo biti razumljive  

(iii) morajo biti zaznavne;  

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

(b) uporabniškega vmesnika proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) v skladu s točko 2; 

(b) uporabniškega vmesnika proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(c) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(d) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka D – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[....] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek V – točka D a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Da. Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 
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omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 

z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 

 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j) uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 
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 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 

in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – točka A – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je 

mogoče doseči z:  

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz točke Ba in vključuje: 

(a) (a) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

točke D; 

(a) proizvode, ki jih ponudniki storitev 

uporabljajo pri opravljanju teh storitev, v 

skladu s pravili iz točke B; 

(b) zagotavljanjem informacij o delovanju 

storitve ter njenih značilnostih v zvezi z 

dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor 

sledi: 

(b) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i) vsebina informacij mora biti na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

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

zadevnimi spletnimi aplikacijami, 

(c) elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletišči, spletnimi aplikacijami 

ter e-knjigami, potrebnimi za zagotavljanje 
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potrebnimi za zagotavljanje storitve;  storitve; 

(c) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

(d) zagotavljanjem dostopnih informacij za 

lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(d) zagotavljanje dostopnih informacij za 

lažje dopolnjevanje s podpornimi 

storitvami; 

(e) vključevanjem funkcij, praks, politik in 

postopkov ter sprememb pri opravljanju 

storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb 

oseb s funkcijskimi omejitvami.  

(e) funkcije, prakse, politike, postopke in 

spremembe pri opravljanju storitev, 

namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  140 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IV – točka B – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti:  

1. Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz dela Ba in vključuje: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  141 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – točka B – odstavek 1 – točke a do f 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki so 

zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki so 

zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila); 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo;  

 

(ii) morajo biti razumljive;  

(iii) morajo biti zaznavne;  

(iv) morajo imeti primerno velikost pisave 

za predvidljive pogoje uporabe; 

 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(b) embalaže proizvoda, vključno s 

predloženimi informacijami (odpiranje, 

zapiranje, uporaba, odstranjevanje); 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda;  

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine;  

 

(d) uporabniškega vmesnika proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) v skladu s točko 2; 

(d) uporabniškega vmesnika proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije);  

(e) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2;  

(e) funkcionalnosti proizvoda; 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

(f) vmesnika proizvoda s podpornimi 

pripomočki. 

Or. en 
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Predlog spremembe  142 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII – točka B – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VII– točka B a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ba. Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 
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delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 

z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 

 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j) uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 

 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 

in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 
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Predlog spremembe  144 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – točka A – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

več predvidljivo uporabljajo. To je 

mogoče doseči z:  

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz točke Aa in vključuje: 

(a) zagotavljanjem informacij o delovanju 

storitve ter njenih značilnostih v zvezi z 

dostopnostjo in uporabljeni opremi, kakor 

sledi: 

(a) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih v zvezi z dostopnostjo 

in uporabljeni opremi; 

(i) vsebina informacij mora biti na voljo v 

besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine;  

 

(iii) v skladu s točko (b) je treba zagotoviti 
elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletnimi aplikacijami, 

potrebnimi za zagotavljanje storitve;  

(b) elektronske informacije, vključno z 

zadevnimi spletišči in spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

(b) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  145 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek VIII – točka A a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Aa. Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 



 

PR\1113653SL.docx 97/108 PE597.391v01-00 

 SL 

z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 

 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j) uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 

 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 

in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  146 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih osebe s 

funkcijskimi omejitvami, vključno z 

invalidi in osebami z oslabitvami, 

povezanimi s starostjo, lahko čim več 

predvidljivo uporabljajo. To je mogoče 

doseči z zagotavljanjem dostopnosti: 

1. Proizvodi morajo biti oblikovani in 

proizvedeni tako, da jih invalidi in osebe s 

starostnimi oslabitvami lahko čimveč 

uporabljajo za predvidljiv namen. To je 

mogoče doseči z izpolnjevanjem zahtev 

glede funkcionalne učinkovitosti iz dela 

Aa in vključuje: 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

je zagotovljena na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila) in ki: 

(a) informacij o uporabi proizvoda, ki 

so zagotovljene na samem proizvodu 

(označevanje, navodila za uporabo, 

opozorila); 

(i) morajo biti na voljo za več kot eno 

čutilo; 

 

(ii) morajo biti razumljive;  

(iii) morajo biti zaznavne;  

(iv) morajo imeti primerno velikost 

pisave za predvidljive pogoje uporabe; 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  148 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda, ki izpolnjujejo 

naslednje zahteve: 

(c) navodil za uporabo, namestitev in 

vzdrževanje proizvoda, shranjevanje in 

odstranjevanje proizvoda: 

(i) vsebina navodil mora biti na voljo 

v besedilni obliki, ki se lahko uporablja za 

razvoj alternativnih podpornih oblik, 

predstavljenih na različne načine in preko 

več kot enega čutila; ter 

 

(ii) navodila morajo zagotavljati 

alternative za nebesedilne vsebine; 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  149 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – točka A – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) uporabniškega vmesnika proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije) v skladu s točko 2; 

(d) uporabniškega vmesnika proizvoda 

(upravljanje, nadzor ter vhodne in izhodne 

povratne informacije); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – točka A – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami, v skladu s točko 2; 

(e) funkcionalnosti proizvoda z 

zagotavljanjem funkcij, namenjenih 

zadovoljevanju potreb invalidov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del A – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  152 

Predlog direktive 

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

 Del Aa – Zahteve glede funkcionalne 

učinkovitosti 

 (a) uporaba brez vida: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem vid ni 

potreben; 

 (b) uporaba z omejenim vidom: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki uporabnikom z 

omejenim vidom omogoča, da bolje 

izkoristijo svoj omejen vid; 

 (c) uporaba brez zaznave barv: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, pri katerem uporabniku 

ni treba zaznavati barv; 

 (d) uporaba brez sluha: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja, pri katerem sluh ni potreben; 

 (e) uporaba z omejenim sluhom: 

 če IKT omogoča slušne načine delovanja, 

mora omogočati tudi vsaj en način 

delovanja z izboljšanimi avdio funkcijami; 

 (f) uporaba brez sposobnosti govora: 

 če IKT od uporabnikov zahteva govorni 

vnos, mora omogočati vsaj en način 

delovanja, pri katerem govorni vnos ni 

potreben; 

 (g) uporaba z omejeno sposobnostjo 

upravljanja z roko ali omejeno močjo: 

 če IKT zahteva ročno upravljanje, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, ki 

uporabnikom omogoča, da jo uporabljajo 

z alternativnimi načini upravljanja, ki ne 

zahtevajo niti upravljanja z roko niti moči 

v rokah; 
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 (h) uporaba z omejenim dosegom: 

 če so produkti IKT prostostoječi ali 

nameščeni, morajo biti elementi, potrebni 

za njihovo upravljanje, v dosegu vseh 

uporabnikov; 

 (i) zmanjšanje možnosti sprožitve 

fotoobčutljive epilepsije: 

 če IKT omogoča vizualne načine 

delovanja, mora omogočati tudi vsaj en 

način delovanja, ki zmanjšuje možnost 

sprožitve fotoobčutljive epilepsije; 

 (j) uporaba z omejeno kognitivno 

sposobnostjo: 

 IKT mora omogočati vsaj en način 

delovanja, v katerega so vključeni 

elementi, ki omogočajo njeno preprostejšo 

in lažjo uporabo; 

 (k) zasebnost: 

 če IKT omogoča uporabo funkcij za 

zagotavljanje dostopnosti, mora 

omogočati vsaj en način delovanja, pri 

katerem se med uporabo teh funkcij 

ohranja zasebnost uporabnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe ščiti inovacije v Uniji. Namen te direktive je bil zgolj navesti, kaj mora 

postati dostopno, in ne, kako to uresničiti.  Zato naj bi se zahteve glede dostopnosti opredelile 

samo na funkcionalni ravni. Prvotni predlog Komisije pa vsebuje nekatere tehnične zahteve, 

ki jih je bilo treba izločiti. Novi seznam funkcionalnih zahtev ustreza zahtevam prihodnosti in 

je skladen s seznamom, ki ga predvideva novi standard EN 301 549, prvi evropski standard za 

dostopno IKT. Vse funkcionalne zahteve bi morale biti podprte s harmoniziranim standardom.  

 

Predlog spremembe  153 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih osebe s funkcijskimi 

omejitvami, vključno z invalidi, lahko čim 

1. Storitve morajo biti zagotovljene na 

način, da jih invalidi lahko čim več 

uporabljajo za razumno predvidljiv 



 

PE597.391v01-00 102/108 PR\1113653SL.docx 

SL 

več predvidljivo uporabljajo. To je 

mogoče doseči z: 

namen. To je mogoče doseči z 

izpolnjevanjem zahtev glede funkcionalne 

učinkovitosti iz točke Aa in vključuje: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  154 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) z zagotavljanjem dostopnosti 

grajenega okolja, kjer se storitev opravlja, 

vključno s prometno infrastrukturo, v 

skladu z delom C, brez poseganja v 

nacionalno zakonodajo in zakonodajo 

Unije za varstvo nacionalnih bogastev z 

umetniško, zgodovinsko ali arheološko 

vrednostjo; 

(a) grajeno okolje, kjer se storitev 

opravlja, vključno s prometno 

infrastrukturo, v skladu z delom C, brez 

poseganja v nacionalno zakonodajo in 

zakonodajo Unije za varstvo nacionalnih 

bogastev z umetniško, zgodovinsko ali 

arheološko vrednostjo;   

Or. en 

 

Predlog spremembe  155 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) z zagotavljanjem dostopnosti 

naprav, vključno z vozili, plovili in 

opremo za opravljanje storitve, kot sledi: 

(b) naprave, vključno z vozili, plovili 

in opremo za opravljanje storitve, kot sledi: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek IX – del B – odstavek 1 – točka b – točka ii 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) informacije morajo biti na voljo na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  157 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vizualne vsebine; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  158 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zagotavljanjem dostopnosti 

proizvodov, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

dela A; 

(c) proizvode, ki se uporabljajo pri 

opravljanju storitev, v skladu s pravili iz 

dela A; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  159 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) zagotavljanjem informacij o 

delovanju storitve ter njenih značilnostih v 

(d) informacije o delovanju storitve ter 

njenih značilnostih in napravah v zvezi z 
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zvezi z dostopnostjo in uporabljeni opremi, 

kakor sledi: 

dostopnostjo; 

(i) vsebina informacij mora biti na 

voljo v besedilni obliki, ki se lahko 

uporablja za razvoj alternativnih 

podpornih oblik, predstavljenih na 

različne načine in preko več kot enega 

čutila; 

 

(ii) zagotoviti je treba alternative za 

nebesedilne vsebine; 

 

(iii) v skladu s točko (e) je treba 

zagotoviti elektronske informacije, 

vključno z zadevnimi spletnimi 

aplikacijami, potrebnimi za zagotavljanje 

storitve; 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) s pomočjo spletišč z dosledno in 

primerno dostopnostjo, ki uporabniku 

omogoča dojemanje, uporabo in 

razumevanje, vključno s prilagodljivostjo 

predstavitve vsebin in interakcije, po 

potrebi z zagotovitvijo dostopne 

elektronske alternative; na način, ki 

omogoča lažjo interoperabilnost z 

različnimi uporabniškimi sredstvi in 

podpornimi tehnologijami na ravni Unije 

in mednarodni ravni; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  161 

Predlog direktive 

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

(f) zagotavljanjem dostopnih 

informacij za lažje dopolnjevanje s 

podpornimi storitvami; 

(f) informacije za lažje dopolnjevanje 

s podpornimi storitvami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  162 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) vključevanjem funkcij, praks, 

politik in postopkov ter sprememb pri 

opravljanju storitev, namenjenih 

zadovoljevanju potreb oseb s funkcijskimi 

omejitvami. 

(g) funkcije, prakse, politike in 

postopke ter spremembe pri opravljanju 

storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb 

invalidov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Predlog direktive 

Priloga I – oddelek X  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...]  črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

V predlogu Komisije ni odločitve glede tega, ali vključiti grajeno okolje ali ne. Predlaga se 

odprava te omogočitvene klavzule. Države članice bodo lahko še naprej uporabljale to 

direktivo za grajeno okolje, če to želijo. V člen 28 se vključi nov odstavek, ki vsebuje zahtevo, 

da Komisija v roku dveh let poroča o morebitni vključitvi. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Uvodne opombe 

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

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

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

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

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

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

preventivnega ukrepa.  

  

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

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

možnosti za nove inovativne proizvode in storitve ter hkrati zmanjšanje nesorazmernih stroškov 

za podjetja. Poročevalec je seznanjen, da je bil Akt napovedan že v strategiji Komisije o 

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

Skladnost z mednarodnim kontekstom  

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

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

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

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

Opredelitev oseb s funkcijskimi omejitvami je v izključni pristojnosti Odbora za zaposlovanje 

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

  

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

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

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

Področni pristop, kadarkoli je mogoče 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

prestavijo tudi te določbe. 

Skladen evropski pravni okvir 

Skladno s predlogom Komisije naj bi Akt uporabljali kot varnostno mrežo za zahteve glede 
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dostopnosti, in sicer tako, da bi Akt uporabljali poleg obstoječe zakonodaje in tako zagotovili, 

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

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

tega, kako doseči dostopnost, ne podpira pa ga, ko gre za področja, na katerih se že izvajajo 

nove evropske zahteve oziroma so že urejena v smislu dostopnosti, na primer prevozni sektor. 

Spreminjanje pravil na polovici poti ni zgled boljše zakonodaje in je lahko zelo škodljivo. 

  

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

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

podvojenih zahtev za gospodarske subjekte in morebitnih neskladij med zahtevami. Poleg tega 

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

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

take zahteve. 

Novi zakonodajni okvir, prilagojen dostopnosti 

Poročevalec podpira sklep Komisije, da v tej direktivi uporabi novi zakonodajni okvir.1 Tega 

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

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

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

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

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

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

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

 

Najprej pomisli na male  

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

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

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

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

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

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

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

proizvoda ali storitve“. 

 

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

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

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

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

 

Sklepne opombe 

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

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

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

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

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

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

izvedeno v okviru te direktive.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=en


 

PE597.391v01-00 108/108 PR\1113653SL.docx 

SL 

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

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

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

pripravi evropskega zakonodajnega akta, ki bi ustrezal svojemu namenu.  

 

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

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

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

izkazalo za uspešno.  

 

 

 

 


