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7.9.2017 A8-0188/298 

Pozmeňujúci návrh  298 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 IV – časť A 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Audiovisual media services and the related 

consumer equipment with advance computing 

capability 

 

A. Služby: 

  
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: 

 

  

(a) sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, 

ktoré sa používajú pri poskytovaní 

služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v bode B „Súvisiace 

zariadenia s vyspelou počítačovou 

kapacitou určené pre spotrebiteľov“, 

 

 

(b) sa poskytovali informácie o fungovaní 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

(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, 

Audiovisual media services and the related 

consumer equipment with advance computing 

capability 

 

A. Služby: 

 
1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

pomerne predvídateľné využívanie služieb 

osobami so zdravotným postihnutím sa 

služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v tejto smernici, a 

zahŕňajú: 
 

a) výrobky, ktoré poskytovatelia služieb 

používajú pri poskytovaní dotknutej služby, 

v súlade s pravidlami stanovenými v časti B 

tohto oddielu; 

 

 

b) informácie o fungovaní dotknutej služby a o 

charakteristikách a predpokladoch jej 

prístupnosti, vrátane v elektronických 

programových sprievodcoch (EPG); 
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(ii) k dispozícii sú alternatívy k 

netextovému obsahu,  

(iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  

 

(c) 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, 

 

(d) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s 

asistenčnými službami; 

  

 

 

 

(e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť 

potreby ľudí s funkčnými 

obmedzeniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 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; 

 

 

 

d) služby poskytované prostredníctvom 

mobilných a televíznych zariadení. 

 

 

da)  informácie, ktoré uľahčujú 

prepojenie s asistenčnými službami; 

 

e)  funkcie, praktiky, stratégie, postupy a 

úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých 

cieľom je riešiť potreby ľudí so zdravotným 

postihnutím, čo možno dosiahnuť napríklad 

zabezpečením týchto prvkov: 

(i) titulkov pre nepočujúcich a 

nedoslýchavých, ktoré sú dobre 

synchronizované s videom, čitateľné, 

presné a zrozumiteľné s cieľom účinne 

odrážať zvukové informácie. Toto 

zahŕňa vypracovanie špecifikácií 

kvality, ktoré zahŕňajú minimálne typ 

písma, veľkosť písma, kontrast a 

používanie farieb, ako aj, ak je to 

možné, potrebné požiadavky na 

zabezpečenie kontroly používateľov nad 

takýmito titulkami. 

(ii) audiokomentárov a zvukových titulkov, 

ktoré sú dobre synchronizované s 

príslušným videom. Toto zahŕňa 

vypracovanie špecifikácií kvality 

týkajúcich sa umiestnenia zvuku a 

zrozumiteľnosti zvukového opisu a 

hovorených titulkov, ako aj potrebných 
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požiadaviek na zabezpečenie kontroly 

používateľov nad nimi. 

(iii) tlmočenia do posunkovej reči, ktoré je 

presné a zrozumiteľné, aby skutočne 

odrážalo zvukové informácie. Toto 

zahŕňa vypracovanie odborných 

požiadaviek pre tlmočníkov a 

špecifikácie kvality pre spôsob 

poskytovania tlmočenia do posunkovej 

reči. Ak je to technicky možné, mali by 

sa prijať požiadavky na zabezpečenie 

ovládania tlmočenia do posunkovej reči 

používateľmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aby mohli ľudia so zdravotným postihnutím riadne využívať audiovizuálne mediálne služby, 

prístupové body sa musia aktualizovať vo vzťahu k obsahu a sprístupniť. Okrem toho je 

potrebné, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb slobodne stanovovali normy 

kvality, pretože služby prístupu vznikajú v čoraz väčšej miere prostredníctvom 

automatizovaných nástrojov. 
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7.9.2017 A8-0188/299 

Pozmeňujúci návrh  299 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 II – bod 1 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c)  funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie 

potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v 

súlade s bodom 2; 

c)  funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie 

potrieb osôb so zdravotným postihnutím;čo je 

nutné dosiahnuť napríklad tým, že sa umožní 

používanie osobných slúchadiel, ak je 

potrebná načasovaná reakcia, upozornením 

používateľa prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála a poskytnutím možnosti 

predĺžiť povolený čas a primeraným 

kontrastom a hmatovo rozoznateľnými 

klávesmi a ovládacími prvkami; 

Or. en 

Odôvodnenie 

 

Funkčné požiadavky uvedené v tomto písmene nemôžu byť iba možnosťou na zváženie pri úsilí 

smerujúcom k štandardizácii vývoja týchto výrobkov. Tieto požiadavky musia byť povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Pozmeňujúci návrh  300 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 III – časť A – bod 1 – písmeno e 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s 

funkčnými obmedzeniami. 

e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím a zabezpečiť 

interoperabilitu, čo možno dosiahnuť 

napríklad podporovaním hlasovej, obrazovej a 

textovej komunikácie v reálnom čase, 

samostatne alebo v kombinácii (total 

conversation), dvoch používateľov, alebo 

medzi používateľom a núdzovou službou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Funkčné požiadavky uvedené v tomto písmene nemôžu byť iba možnosťou na zváženie pri úsilí 

smerujúcom k štandardizácii vývoja týchto výrobkov. Tieto požiadavky musia byť povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Pozmeňujúci návrh  301 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 III – časť B – bod 1 – písmeno e 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e)  funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie 

potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v 

súlade s bodom 2; 

e)  funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie 

potrieb osôb so zdravotným postihnutím a na 

zabezpečenie interoperability, čo možno 

dosiahnuť podporovaním zvukového záznamu 

vo vysokom rozlíšení, rozlíšením obrazu, ktoré 

umožňuje komunikáciu v posunkovej reči, 

textom v reálnom čase samotným alebo v 

kombinácii s hlasovou a obrazovou 

komunikáciou alebo zabezpečením účinného 

bezdrôtového pripojenia s načúvacími 

technológiami; 

Or. en 

OdôvodnenieFunkčné požiadavky uvedené v tomto písmene nemôžu byť iba možnosťou na 

zváženie pri úsilí smerujúcom k štandardizácii vývoja týchto výrobkov. Tieto požiadavky 

musia byť povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Pozmeňujúci návrh  302 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 IV – časť B – bod 1 – písmeno e 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e)  funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie 

potrieb osôb s funkčnými obmedzeniami v 

súlade s bodom 2; 

e)  funkčnosť výrobku pomocou 

zabezpečenia funkcií zameraných na riešenie 

potrieb osôb so zdravotným postihnutím,čo je 

nutné dosiahnuť podporovaním možnosti 

výberu, personalizácie a zobrazovania služieb 

prístupu, ako sú titulky pre nepočujúcich a 

nedoslýchavých, zvukový opis, hovorené 

titulky a tlmočenie do znakovej reči, 

poskytovaním prostriedkov na účinné 

bezdrôtové pripojenie k načúvacím 

technológiám alebo poskytnutím ovládacích 

prvkov používateľom na aktiváciu služieb 

prístupu pre audiovizuálne služby, ktoré sú na 

rovnakej úrovni viditeľnosti ako primárne 

ovládacie prvky médií; 

Or. en 

OdôvodnenieFunkčné požiadavky uvedené v tomto písmene nemôžu byť iba možnosťou na 

zváženie pri úsilí smerujúcom k štandardizácii vývoja týchto výrobkov. Tieto požiadavky 

musia byť povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Pozmeňujúci návrh  303 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 – časť A – bod 1 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s 

funkčnými obmedzeniami. 

c)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím, vrátane 

sprístupňovania mobilných služieb a 

mobilných aplikácií potrebných na 

poskytovanie služby jednotným a primeraným 

spôsobom, ktorý používateľom umožňuje ich 

vnímať, používať a porozumieť im, a to 

vrátane prispôsobenia prezentácie obsahu 

a interakcie a v prípade potreby poskytnutia 

prístupnej elektronickej alternatívy, ako aj 

robustným spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi používateľskými 

agentmi a asistenčnými technológiami 

dostupnými na úrovni Únie a medzinárodnej 

úrovni; 

 

Toto sa týka služieb, ako sú inteligentný 

predaj cestovných lístkov (elektronické 

objednávanie, rezervácia cestovných lístkov 

atď.), informácie 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. 

personálne obsadenie staníc, výťahy mimo 

prevádzky alebo služby, ktoré sú dočasne 

nedostupné).  

Or. en 
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OdôvodnenieFunkčné požiadavky uvedené v tomto písmene nemôžu byť iba možnosťou na 

zváženie pri úsilí smerujúcom k štandardizácii vývoja týchto výrobkov. Tieto požiadavky 

musia byť povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Pozmeňujúci návrh  304 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 VI – časť A – bod 1 – písmeno b – bod iii 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné 

na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade 

s písmenom c). 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich webových sídiel a online aplikácií, 

ktoré sú potrebné na poskytovanie dotknutej 

služby, a to vrátane informácií o elektronickej 

identifikácii, bezpečnosti a platobných 

metódach. 

Or. en 

OdôvodnenieFunkčné požiadavky uvedené v tomto písmene nemôžu byť iba možnosťou na 

zváženie pri úsilí smerujúcom k štandardizácii vývoja týchto výrobkov. Tieto požiadavky 

musia byť povinné. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Pozmeňujúci návrh  305 

Marco Zullo 

v mene skupiny EFDD 

 

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 VII – písmeno A – bod 1  

 

 

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:  

 

 

a) sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, 

ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, 

v súlade s pravidlami stanovenými v bode B 

„Výrobky“; 

 

b) sa poskytovali informácie o fungovaní 

služby a o charakteristikách a predpokladoch 

jej prístupnosti takto: 

 

 

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, 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné 

na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade 

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

pomerne predvídateľné využívanie služieb 

osobami so zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby spĺňali funkčné požiadavky 

stanovené v tejto smernici, a zahŕňajú: 

 

a) výrobky, ktoré poskytovatelia služieb 

používajú pri poskytovaní dotknutej služby, 

v súlade s pravidlami stanovenými v časti B 

tohto oddielu;  

 

 

b) informácie o fungovaní služby 

a o charakteristikách a predpokladoch jej 

prístupnosti vrátane dostupných informácií 

(metadát) o funkciách dostupnosti produktov 

a služieb; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií a čítačka 

elektronických kníh, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie dotknutej služby; 
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s písmenom c). 

 

c) 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; 

 

 

d) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 

službami; 

 

e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí s 

funkčnými obmedzeniami. 

 

c) 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; 

 

 

 

d) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 

službami; 

 

 

e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní služby, 

ktorých cieľom je riešiť potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím zabezpečením 

navigácie v dokumente, napríklad 

dynamickou úpravou, možnosťou 

synchronizovať text a zvukový obsah, 

technológiou prenosu textu do reči 

umožňujúcou alternatívne stvárnenie obsahu 

a jeho interoperabilitus rôznymi asistenčnými 

technológiami tak, aby tieto prvky boli 

vnímateľné, zrozumiteľné, použiteľné a v čo 

najväčšej miere zvýšili kompatibilitu s 

používateľskými agentmi. 

 

 

Or. en 

OdôvodnenieFunkčné požiadavky uvedené v tomto písmene nemôžu byť iba možnosťou na 

zváženie pri úsilí smerujúcom k štandardizácii vývoja týchto výrobkov. Tieto požiadavky 

musia byť povinné. 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú potrebné 

na poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade 

s písmenom b). 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií a informácií o 

elektronickej identifikácii, bezpečnosti a 

platobných metódach, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie služby, sa poskytujú v súlade 

s písmenom b). 

Or. en 

OdôvodnenieFunkčné požiadavky uvedené v tomto písmene nemôžu byť iba možnosťou na 

zváženie pri úsilí smerujúcom k štandardizácii vývoja týchto výrobkov. Tieto požiadavky 

musia byť povinné. 

 

 


