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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/298 

Módosítás  298 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat   

I melléklet – IV szakasz – A rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Audiovizuális médiaszolgáltatások és a 

kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 

kapacitású fogyasztói berendezések  
 

A. Szolgáltatások: 

  
1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, 

többek között a fogyatékossággal élő 

személyek általi előrelátható 

igénybevételének maximalizálása 

érdekében: 

 

  

(a) biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása 

során használt termékek 

hozzáférhetőségét a B. pontban 

meghatározott, a „kapcsolódó, fejlett 

számítástechnikai kapacitású 

fogyasztói berendezésekre” vonatkozó 

szabályok szerint; 

 

 

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a 

következők szerint: 

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre 

állnia, amelyek felhasználhatók 

alternatív támogató formátumok 

generálására, hogy különböző 

Audiovizuális médiaszolgáltatások és a 

kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 

kapacitású fogyasztói berendezések 
 

A. Szolgáltatások: 

 
1. A szolgáltatások fogyatékossággal élő 

személyek általi rendeltetésszerű 

igénybevételének maximalizálása 

érdekében eleget kell tenni az ezen 

irányelvben megállapított, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és ennek ki kell 

terjednie a következőkre: 

 

a) az érintett szolgáltatás nyújtása során a 

szolgáltató által használt termékek az e 

szakasz B. részében meghatározott szabályok 

szerint; 

 

 

b) tájékoztatás az adott szolgáltatás 

működésével, valamint akadálymentesítési 

jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, 

többek között az elektronikus műsorújságban 

is; 
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módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül 

elérhető legyen; 

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  

(iii) az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat a c) pont szerint kell 

nyújtani.  

 

(c) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő 

módon kell hozzáférhetővé tenni, 

ideértve az igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén 

hozzáférhető elektronikus alternatívát 

biztosítva; továbbá olyan módon, 

amely előmozdítja az interoperabilitást 

a különböző, uniós és nemzetközi 

szinten rendelkezésre álló közvetítő 

eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

(d) hozzáférhető információt kell 

nyújtani a támogató szolgáltatásokkal 

való komplementaritás elősegítésére; 

  

 

 

 

(e) ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá 

olyan módon, amely előmozdítja az 

interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

 

 

d) mobileszköz-alapú és televízióseszköz-

alapú alkalmazások; 

 

 

da)  információ a támogató 

szolgáltatásokkal való komplementaritás 

elősegítésére; 

 

e)  a fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, valamint 

a szolgáltatás működésének megváltoztatása; 

amelyek többek között az alábbiak biztosítása 

révén valósíthatók meg: 

i. a feliratok a siketek és nagyothallók 

számára szinkronban vannak a 

kapcsolódó képpel, olvashatóak, 

pontosak és érthetőek, hatékonyan 

tükrözve a hangzó információt. 

Idetartozik olyan minőségi előírások 

megállapítása, amelyek kitérnek 

legalább a betűk méretére és típusára, a 

színek kontrasztjára és használatára, 

valamint amennyiben lehetséges, a 

feliratok felhasználók általi 

szabályozásához szükséges 

követelményekre. 
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i. a hangos kísérőszövegek és a hangos 

feliratok megfelelően összhangban 

vannak a kapcsolódó képanyaggal. 

Idetartozik az audioanyag 

beágyazására, valamint a hangos 

kísérőszöveg és a hangos feliratok 

érthetőségére vonatkozó minőségi 

előírások kidolgozása, továbbá az ezek 

felhasználó általi irányításának 

biztosítására vonatkozó követelmények 

kialakítása. 

iii. a jelnyelvi tolmácsolás pontos és 

érthető, ténylegesen tükrözi a hangzó 

információt. Idetartozik a szakmai 

követelmények megállapítása a 

tolmácsok számára, illetve a 

jeltolmácsolás módjára vonatkozó 

minőségi követelmények 

meghatározása. Követelményeket kell 

megállapítani a jeltolmácsolási funkció 

felhasználók általi szabályozásának 

biztosítása érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő személyek megfelelően élvezzék az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat, a portálokat a tartalom szerint frissíteni kell, és akadálymentesen 

hozzáférhetővé kell tenni. Szükséges továbbá, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók 

szabadon meghatározhassák a minőségi előírásokat, mivel a hozzáférési szolgáltatásokat 

egyre inkább automatikus eszközök útján hozzák létre. 
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7.9.2017 A8-0188/299 

Módosítás  299 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – II szakasz – 1 pont – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c)  a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását 

célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint; 

c)  a termék fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciói; amit a saját headset használatának 

lehetővé tételével kell elérni, amikor 

meghatározott időn belül kell reagálni, a 

felhasználó több érzékszervi csatornán 

keresztül történő figyelmeztetésével és 

lehetőség biztosításával a megszabott idő 

meghosszabbítására, valamint megfelelő 

kontraszttal és érintéssel felismerhető 

nyomógombokkal és kapcsolókkal; 

Or. en 

Indokolás 

 

Az itt említett funkcionális követelményeket nem lehet csak lehetőségnek tekinteni, amikor e 

termékek szabványosított fejlesztését vesszük célba. E követelményeket kötelezővé kell tenni. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Módosítás  300 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – III szakasz – A rész – 1 pont – e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e)  ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását 

célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását. 

e)  ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását 

célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat, 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását és az 

interoperabilitás biztosítását; amit a két 

felhasználó vagy egy felhasználó és a 

segélyhívó szolgálat közötti hang-, video- és 

valós idejű szövegkommunikáció 

támogatásával – külön-külön vagy azokat 

kombinálva („total conversation”) – kell 

elérni; 

Or. en 

Indokolás 

Az itt említett funkcionális követelményeket nem lehet csak lehetőségnek tekinteni, amikor e 

termékek szabványosított fejlesztését vesszük célba. E követelményeket kötelezővé kell tenni. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Módosítás  301 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – III szakasz – B rész – 1 pont – e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e)  a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását 

célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint; 

e)  a termék fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását és az 

interoperabilitás biztosítását célzó funkciói; 

amit a hifi hangminőség támogatásával kell 

elérni, olyan képfelbontással, amely lehetővé 

teszi a jelnyelvi kommunikációt, önmagában 

valós idejű szövegkommunikációval vagy 

hang- és videokommunikációval kombinálva 

vagy a hallást segítő technológiákkal való 

vezeték nélküli tényleges összekapcsolódás 

biztosításával; 

Or. en 

IndokolásAz itt említett funkcionális követelményeket nem lehet csak lehetőségnek tekinteni, 

amikor e termékek szabványosított fejlesztését vesszük célba. E követelményeket kötelezővé 

kell tenni. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Módosítás  302 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IV szakasz – B rész – 1 pont – e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e)  a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását 

célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint; 

e)  a termék fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciói;amit a kiválasztási, testreszabási és a 

képernyőn biztosított akadálymentesítési 

szolgáltatások, mint például a siketeknek és 

nagyothallóknak szóló feliratozás, a hangos 

kísérőszöveg, a hangos feliratok és a jelnyelvi 

tolmácsolás támogatásával kell elérni, a 

hallást segítő technológiákkal való vezeték 

nélküli tényleges összekapcsolódás 

eszközeinek biztosításával vagy az 

audiovizuális szolgáltatásoknál az 

akadálymentesítési szolgáltatásokat aktiváló 

felhasználói funkciók ugyanolyan 

minőségben történő biztosításával a 

felhasználó számára, mint az elsődleges 

médiairányító funkciók; 

Or. en 

IndokolásAz itt említett funkcionális követelményeket nem lehet csak lehetőségnek tekinteni, 

amikor e termékek szabványosított fejlesztését vesszük célba. E követelményeket kötelezővé 

kell tenni. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Módosítás  303 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A rész – 1 pont – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c)  ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását 

célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását. 

c)  ideértve a fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat, 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását, többek között 

a mobilalapú szolgáltatások és ezen belül a 

szolgáltatás nyújtásához szükséges 

mobilalkalmazások következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és megértés 

szempontjából megfelelő akadálymentessé 

tétele révén, ideértve az igényekhez 

alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 

interaktív funkciókat, szükség esetén 

akadálymentes elektronikus alternatívát 

biztosítva; továbbá olyan megbízható módon, 

amely előmozdítja az interoperabilitást a 

különböző, uniós és nemzetközi szinten 

rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 

támogató technológiákkal; 

 

Ez olyan szolgáltatásokat jelent, mint például 

intelligens jegyértékesítés (elektronikus 

foglalás, jegyelővétel stb.), valós idejű 

utastájékoztatás (menetrendek, közlekedési 

fennakadásokkal kapcsolatos tájékoztatás, 

szolgáltatások összekapcsolása, továbbutazás 

egyéb közlekedési módok igénybevételével 

stb.), és további szolgáltatási információk (pl. 

állomások személyi ellátottsága, nem működő 

liftek vagy ideiglenesen szünetelő 

szolgáltatások).  
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Or. en 

IndokolásAz itt említett funkcionális követelményeket nem lehet csak lehetőségnek tekinteni, 

amikor e termékek szabványosított fejlesztését vesszük célba. E követelményeket kötelezővé 

kell tenni. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Módosítás  304 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VI szakasz – A rész – 1 pont – b pont – iii alpont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó online alkalmazásokat a c) pont 

szerint kell nyújtani. 

iii. elektronikus információk, ideértve az 

érintett szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó honlapokat és online 

alkalmazásokat, valamint az elektronikus 

azonosításról, a biztonságról és a fizetési 

módokról szóló információk. 

Or. en 

IndokolásAz itt említett funkcionális követelményeket nem lehet csak lehetőségnek tekinteni, 

amikor e termékek szabványosított fejlesztését vesszük célba. E követelményeket kötelezővé 

kell tenni. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Módosítás  305 

Marco Zullo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VII szakasz – A rész – 1 pont  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek általi 

előrelátható igénybevételének maximalizálása 

érdekében:  

 

 

a) biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása 

során használt termékek hozzáférhetőségét a 

„Termékek” című B. pontban meghatározott 

szabályok szerint; 

 

b) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban, a következők szerint: 

 

 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok generálására, hogy különböző 

módokon bemutatható és több érzékszervi 

csatornán keresztül elérhető legyen; 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

iii. az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

(1) A szolgáltatások fogyatékossággal élő 

személyek általi rendeltetésszerű 

igénybevételének maximalizálása érdekében 

eleget kell tenni az ezen irányelvben 

megállapított, funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell 

terjednie a következőkre: 

 

a) az érintett szolgáltatás nyújtása során 
a szolgáltató által használt termékek az e 

szakasz B. részében meghatározott szabályok 

szerint;  
 

 

b) tájékoztatás a szolgáltatás 

működéséről és annak és lehetőségeiről, 

valamint a termékek és szolgáltatások 

akadálymentes hozzáférhetőségi jellemzőiről 

rendelkezésre álló információk (metaadatok) 

biztosítása; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba) elektronikus információk, ideértve az 

érintett szolgáltatás nyújtásához szükséges 
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kapcsolódó online alkalmazásokat a c) pont 

szerint kell nyújtani. 

 

c) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és megértés 

szempontjából megfelelő módon kell 

hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez 

alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 

interaktív funkciókat, szükség esetén 

hozzáférhető elektronikus alternatívát 

biztosítva; továbbá olyan módon, amely 

előmozdítja az interoperabilitást a különböző, 

uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

 

d) hozzáférhető információt kell nyújtani 

a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

 

e) ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását 

célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását. 

kapcsolódó online alkalmazásokat, valamint az 

e-könyv-olvasó eszközöket. 

 

 

c) a weboldalakat és a mobileszköz-alapú 

alkalmazásokat következetes és a felhasználói 

észlelés, működtetés és megértés 

szempontjából megfelelő módon kell 

akadálymentesíteni, ideértve az igényekhez 

alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 

interaktív funkciókat, szükség esetén 

akadálymentes elektronikus alternatívát 

biztosítva; továbbá olyan módon, amely 

előmozdítja az interoperabilitást a különböző, 

uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

 

 

d) hozzáférhető információt kell nyújtani 

a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

 

 

e) ideértve a fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását, amiket az 

alábbiak biztosítása révén kell elérni: 

navigálás a dokumentum egészében például 

dinamikus megjelenítések segítségével, a 

szöveges és az audio tartalom 

szinkronizálásának lehetősége, szöveget 

beszéddé átalakító technológia, a tartalom 

alternatív reprodukálásának és számos 

támogató technológiával való 

interoperabilitásának oly módon való lehetővé 

tétele, amely észlelhető, érthető ás 

működtethető, valamint maximalizálja a 

közvetítő eszközökkel való kompatibilitást. 

 

 

Or. en 

IndokolásAz itt említett funkcionális követelményeket nem lehet csak lehetőségnek tekinteni, 

amikor e termékek szabványosított fejlesztését vesszük célba. E követelményeket kötelezővé 
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kell tenni. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó online alkalmazásokat – a b) pont 

szerint kell nyújtani. 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó online alkalmazásokat és az 

elektronikus azonosításról, a biztonságról és a 

fizetési módokról szóló információkat  – a b) 

pont szerint kell nyújtani; 

Or. en 

IndokolásAz itt említett funkcionális követelményeket nem lehet csak lehetőségnek tekinteni, 

amikor e termékek szabványosított fejlesztését vesszük célba. E követelményeket kötelezővé 

kell tenni. 

 


