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Pozmeňujúci návrh  294/rev 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb 

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

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – písmeno A 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie 

služieb osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby:  

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť dostatočne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so 

zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v časti C 

oddielu I, a musia zahŕňať: 

a) sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby 

a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti 

takto: 

a) informácie o fungovaní danej služby 

a o charakteristikách a predpokladoch 

jej prístupnosti, 

i) informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, 

ktoré možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných 

formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového 

kanála, 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu,  
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iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom b).  

aa) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré 

sú potrebné na poskytovanie danej 

služby, sa poskytujú v súlade 

s písmenom b); 

b) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii 

prístupná elektronická alternatíva, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

 

b) sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, 

ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, 

ako aj prispôsobiť prezentáciu a 

interakciu obsahu, a tak, aby bola v 

prípade potreby k dispozícii prístupná 

elektronická alternatíva, ako aj 

spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a 

asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a 

medzinárodnej úrovni, 

c) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy 

pri prevádzkovaní služby, ktorých 

cieľom je riešiť potreby ľudí s 

funkčnými obmedzeniami. 

 

c) funkcie, praktiky, politiky, postupy a 

úpravy pri prevádzkovaní služby 

zameranej na potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím, čo je nutné 

dosiahnuť prostredníctvom 

poskytovania inteligentného predaja 

cestovných lístkov (elektronické 

objednávanie, rezervácia cestovných 

lístkov atď.), informácií pre 

cestujúcich v reálnom čase (cestovné 

poriadky, informácie o narušeniach 

premávky, prípojoch, ďalšom 

cestovaní inými druhmi dopravy 

atď.), ako aj dodatočných informácií 

o službách (napr. personál na 

staniciach, výťahy mimo prevádzky 

alebo služby, ktoré sú dočasne 

nedostupné); 
 ca) služby poskytované prostredníctvom 

mobilných zariadení, inteligentný 

predaj lístkov a poskytovanie 

informácií v reálnom čase 

Or. en 

 

 


