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7.9.2017 A8-0188/298 

Pozměňovací návrh  298 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice   

Příloha I – oddíl IV – část A 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Audiovizuální mediální služby a související 

koncová zařízení s pokročilým informačním 

potenciálem určená pro veřejnost 

 

A. Služby: 

  
1. Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby s 

funkčním omezením, včetně osob se 

zdravotním postižením, musí být 

služby poskytovány tak, aby: 

 

  

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v 

bodě B „Související zařízení pro 

spotřebitele s pokročilým 

informačním potenciálem“; 

 

 

b) byly poskytovány informace o 

fungování služby a o charakteristikách 

její přístupnosti a možnostech takto: 

i) informace musí být dostupné v 

textových formátech, které lze použít k 

vytvoření alternativních asistivních 

formátů použitelných různými 

způsoby a prostřednictvím více než 

jednoho senzorického kanálu, 

ii) informace musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu,  

Audiovizuální mediální služby a související 

koncová zařízení s pokročilým informačním 

potenciálem určená pro veřejnost 

 

A. Služby: 

 
1. Aby se zajistilo optimální rozumně 

předvídatelné použití pro osoby se zdravotním 

postižením, musí být služby poskytovány tak, 

aby splňovaly funkční požadavky stanovené 

v této směrnici a zahrnovaly: 

 

a) výrobky, které poskytovatelé služeb 

využívají při poskytování dotčené služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v části B 

tohoto oddílu; 

 

 

b) informace o fungování dotčené služby a o 

charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech, včetně v elektronických 

programových průvodcích; 
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iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou 

při poskytování služby nezbytné, musí 

být poskytovány v souladu s písm. c);  

 

a) byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl 

vnímat, zacházet s nimi a porozumět 

jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 

prezentaci obsahu a interakci a aby v 

případě nutnosti byly poskytnuty 

dostupné elektronické alternativy; a 

způsobem, který usnadňuje 

interoperabilitu s různými 

uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými prostředky 

na úrovni Unie a v mezinárodním 

měřítku; 

 

b) byly poskytovány přístupné 

informace, které umožní propojení s 

asistivními službami;  

 

 

 

 

c) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve 

fungování služeb, jejichž cílem je 

reagovat na potřeby osob s funkčním 

omezením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) byly zpřístupňovány internetové stránky 

jednotným a přiměřeným způsobem, aby je 

uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 

porozumět jim, aby si u nich mohl 

přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a 

aby v případě nutnosti byly poskytnuty 

dostupné elektronické alternativy; a 

způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s 

různými uživatelskými aplikacemi a 

dostupnými kompenzačními pomůckami a 

technickými prostředky na úrovni Unie a v 

mezinárodním měřítku; 

 

 

 

d) aplikace na mobilních a televizních 

zařízeních; 

 

 

da)  informace, které usnadní propojení s 

asistivními službami; 

 

e) funkce, praktiky, politiky, postupy a 

změny ve fungování služeb, jejichž cílem je 

reagovat na potřeby osob se zdravotním 

postižením; toho lze dosáhnout například 

zajištěním těchto prvků: 

i) titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, 

které jsou dobře synchronizované s 

obrazem, čitelné, přesné a 

srozumitelné, aby účinně odrážely 

zvukové informace. To zahrnuje 

vymezení kritérií kvality, která by se 

týkala přinejmenším typu písma, 

velikosti písma, kontrastu a použití 

barev a pokud možno také požadavků 

nezbytných k zajištění toho, aby 

uživatelé mohli takové titulky ovládat. 

ii) zvukový popis a mluvené titulky, které 

jsou dobře synchronizovány s 

obrazem. To zahrnuje vymezení 

kritérií kvality týkajících se umístění 

zvuku a srozumitelnosti zvukového 

popisu a mluvených titulků a také 

požadavků nezbytných k zajištění toho, 

aby je uživatelé mohli ovládat. 

iii) tlumočení do znakové řeči, které je 
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přesné a srozumitelné, aby účinně 

odráželo zvukové informace. To 

zahrnuje stanovení odborných 

požadavků na tlumočníky a vymezení 

kritérií kvality týkajících se tlumočení 

do znakového jazyka. Je-li to technicky 

možné, měly by přijmout požadavky na 

zajištění ovládání tlumočení do 

znakového jazyka uživateli. 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Pro správné využívání audiovizuálních mediálních služeb osobami se zdravotním postižením se 

přístupové body musí aktualizovat ve vztahu k obsahu a zpřístupnit. Navíc je nezbytné, aby 

poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb svobodně stanovovali normy kvality, protože služby 

přístupu vznikají stále ve větší míře prostřednictvím automatických nástrojů. 
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7.9.2017 A8-0188/299 

Pozměňovací návrh  299 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl II – bod 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c)  funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením v 

souladu s odstavcem 2; 

c)  funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením; toho 

je nutné dosáhnout tím, že výrobek umožní 

používání osobních sluchátek, je-li 

vyžadována načasovaná reakce, upozorní 

uživatele více než jedním senzorickým 

kanálem, umožní prodloužit povolený čas a 

poskytne odpovídající kontrast a klávesy a 

ovladače rozpoznatelné hmatem; 

Or. en 

Odůvodnění 

Funkční požadavky uvedené v tomto bodu nemohou být pouze možností, kterou je třeba vzít v úvahu 

při úsilí směřujícímu k normalizaci vývoje těchto výrobků. Tyto požadavky musí být povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Pozměňovací návrh  300 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

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

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením.  

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky, postupy a změny ve fungování služeb, 

jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se 

zdravotním postižením; toho je nutné 

dosáhnout podporou hlasové, obrazové a 

textové komunikace v reálném čase, a to 

samostatně nebo v kombinaci (úplná 

konverzace) mezi dvěma uživateli nebo mezi 

uživatelem a tísňovou službou. 

Or. en 

Odůvodnění 

Funkční požadavky uvedené v tomto bodu nemohou být pouze možností, kterou je třeba vzít v úvahu 

při úsilí směřujícímu k normalizaci vývoje těchto výrobků. Tyto požadavky musí být povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Pozměňovací návrh  301 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

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

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením v 

souladu s odstavcem 2; 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením a 

zajišťující interoperabilitu; toho je nutné 

dosáhnout podporováním audio formátů s 

vysokou úrovní reprodukce zvuku, formátů 

videa s rozlišením, které uživatelům umožní 

komunikovat pomocí znakového jazyka, textu 

psaného v reálném čase používaného 

samostatně nebo v kombinaci s hlasovou a 

obrazovou komunikací nebo zajištěním 

účinného bezdrátového propojení s 

technologiemi pro osoby se sluchovým 

postižením; 

Or. en 

Odůvodnění 

Funkční požadavky uvedené v tomto bodu nemohou být pouze možností, kterou je třeba vzít v úvahu 

při úsilí směřujícímu k normalizaci vývoje těchto výrobků. Tyto požadavky musí být povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Pozměňovací návrh  302 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

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

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob s funkčním omezením v 

souladu s odstavcem 2; 

e) funkčnost výrobku odpovídající 

potřebám osob se zdravotním postižením; toho 

lze dosáhnout podporováním možnosti 

výběru, personalizace a zobrazování služeb 

zajišťujících přístup, jako jsou titulky pro 

neslyšící a nedoslýchavé osoby, zvukový popis, 

mluvené titulky nebo tlumočení do znakového 

jazyka, poskytováním prostředků pro účinné 

bezdrátové propojení s technologiemi pro 

osoby se sluchovým postižením nebo 

poskytnutím ovládacích prvků umožňujících 

aktivaci služeb pro usnadnění přístupu 

uživateli k audiovizuálním službám na stejné 

úrovni významnosti jako primární ovládací 

prvky média; 

Or. en 

Odůvodnění 

Funkční požadavky uvedené v tomto bodu nemohou být pouze možností, kterou je třeba vzít v úvahu 

při úsilí směřujícímu k normalizaci vývoje těchto výrobků. Tyto požadavky musí být povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Pozměňovací návrh  303 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl V – část A – bod 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením. 

c) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky, postupy a změny ve fungování služeb, 

jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se 

zdravotním postižením, včetně zpřístupňování 

mobilních služeb a mobilních aplikací, které 

jsou pro poskytování služeb nezbytné, 

jednotným a přiměřeným způsobem, aby je 

uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 

porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 

prezentaci obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné 

elektronické alternativy; a stabilním 

způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s 

různými uživatelskými aplikacemi a 

asistivními technologiemi dostupnými na 

úrovni Unie a na mezinárodní úrovni; 

 

to se týká služeb, jako jsou inteligentní prodej 

jízdenek (elektronická rezervace, rezervace 

jízdenek atd.), poskytování informací 

cestujícím v reálném čase (jízdní řády, 

informace o výlukách v dopravě, návazných 

spojích, možnosti pokračovat v cestě jinými 

druhy dopravy atd.), doplňkové informace o 

službách (např. personální zajištění ve 

stanicích, nefunkční výtahy nebo dočasně 

nedostupné služby).  

Or. en 
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Odůvodnění 

Funkční požadavky uvedené v tomto bodu nemohou být pouze možností, kterou je třeba vzít v úvahu 

při úsilí směřujícímu k normalizaci vývoje těchto výrobků. Tyto požadavky musí být povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Pozměňovací návrh  304 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VI – část A – bod 1 – písm. b – bod iii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. c). 

iii) elektronické informace, včetně 

příslušných internetových stránek a online 

aplikací, které jsou při poskytování dotčené 

služby nezbytné, a to včetně informací o 

elektronické identifikaci, bezpečnosti a 

způsobech platby. 

Or. en 

Odůvodnění 

Funkční požadavky uvedené v tomto bodu nemohou být pouze možností, kterou je třeba vzít v úvahu 

při úsilí směřujícímu k normalizaci vývoje těchto výrobků. Tyto požadavky musí být povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Pozměňovací návrh  305 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – oddíl VII – část A – bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aby se zajistilo optimální 

předvídatelné použití pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením, musí být služby poskytovány tak, 

aby:  

 

a) byla zajištěna přístupnost výrobků, 

které využívají při poskytování služby, v 

souladu s pravidly stanovenými v bodě B 

„Výrobky“; 

 

b) byly poskytovány informace o 

fungování služby a o charakteristikách její 

přístupnosti a možnostech takto: 

 

 

i) informace musí být dostupné v 

textových formátech, které lze použít k 

vytvoření alternativních asistivních formátů 

použitelných různými způsoby a 

prostřednictvím více než jednoho 

senzorického kanálu, 

ii) informace musí obsahovat alternativy 

k netextovému obsahu, 

iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. c); 

1. Aby se zajistilo optimální rozumně 

předvídatelné použití pro osoby se zdravotním 

postižením, musí být služby poskytovány tak, 

aby splňovaly funkční požadavky stanovené 

v této směrnici a zahrnovaly: 

 

 

a) výrobky, které poskytovatelé služeb 

využívají při poskytování dotčené služby, 

v souladu s pravidly stanovenými v části B 

tohoto oddílu;  

 

 

b) informace o fungování služby a o 

charakteristikách její přístupnosti a 

možnostech, včetně dostupných informací 

(metadat) o prvcích a přístupnosti výrobků a 

služeb; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací a zařízení na čtení 

elektronických knih, které jsou při 

poskytování dotčené služby nezbytné; 
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c) byly zpřístupňovány internetové 

stránky jednotným a přiměřeným způsobem, 

aby je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi a 

porozumět jim, aby si u nich mohl přizpůsobit 

prezentaci obsahu a interakci a aby v případě 

nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické 

alternativy;  a způsobem, který usnadňuje 

interoperabilitu s různými uživatelskými 

aplikacemi a dostupnými kompenzačními 

pomůckami a technickými prostředky na 

úrovni Unie a v mezinárodním měřítku; 

 

 

d) byly poskytovány přístupné informace, 

které umožní propojení s asistivními službami; 

 

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky a postupy a změny ve fungování 

služeb, jejichž cílem je reagovat na potřeby 

osob s funkčním omezením. 

 

c) zpřístupňování internetových stránek a 

mobilních aplikací jednotným a přiměřeným 

způsobem, aby je uživatel mohl vnímat, 

zacházet s nimi a porozumět jim, aby si u nich 

mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci, 

a v případě nutnosti poskytnutí dostupné 

elektronické alternativy; a způsobem, který 

usnadňuje interoperabilitu s různými 

uživatelskými aplikacemi a dostupnými 

kompenzačními pomůckami a technickými 

prostředky na úrovni Unie a v mezinárodním 

měřítku; 

 

 

d) byly poskytovány přístupné informace, 

které umožní propojení s asistivními službami; 

 

 

e) byly zahrnuty funkce, praktiky, 

politiky, postupy a změny ve fungování služeb, 

jejichž cílem je reagovat na potřeby osob se 

zdravotním postižením, čehož je nutné 

dosáhnout zajištěním navigace po celém 

dokumentu, například dynamickým 

uspořádáním, možností synchronizovat text 

a zvukový obsah, technologií přenosu textu do 

řeči, umožňující alternativní posouvání 

obsahu a jeho interoperabilitu s různými 

asistivními technologiemi tak, aby mohl být 

obsah vnímatelný, srozumitelný, ovladatelný a 

v maximální míře umožňoval kompatibilitu 

s uživatelskými aplikacemi. 

 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Funkční požadavky uvedené v tomto bodu nemohou být pouze možností, kterou je třeba vzít v úvahu 

při úsilí směřujícímu k normalizaci vývoje těchto výrobků. Tyto požadavky musí být povinné. 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací, které jsou při 

poskytování služby nezbytné, musí být 

poskytovány v souladu s písm. b); 

iii) elektronické informace, včetně 

příslušných online aplikací a informací o 

elektronické identifikaci, bezpečnosti a 

způsobech platby, které jsou při poskytování 

služby nezbytné, musí být poskytovány v 

souladu s písm. c); 

Or. en 

Odůvodnění 

Funkční požadavky uvedené v tomto bodu nemohou být pouze možností, kterou je třeba vzít v úvahu 

při úsilí směřujícímu k normalizaci vývoje těchto výrobků. Tyto požadavky musí být povinné. 

 

 

 


