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6.9.2017 A8-0188/318 

Pozměňovací návrh  318 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 B – písm. aa (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) Požadavkům uvedeným v písmenu 

a) musí vyhovovat alespoň obsah 

internetových stránek týkající se těchto 

postupů:   

 (i) přístupu k jízdním řádům, časovým 

jízdenkám a přestupním jízdenkám, jakož 

i cenám rezervace a přepravného, 

 (ii) rezervace, její změny nebo 

rezervace včetně všech služeb přepravy 

cestujících, 

 (iii) odbavení, 

 (iv) přístupu k osobnímu plánu cesty, 

 (v) přístupu ke statusu letu, 

 (vi) přístupu k osobnímu 

uživatelskému účtu, 

 (vii) přístupu ke kontaktním údajům 

přepravce, 

 (viii) přístupu k informacím 

o nabídkách asistence při přepravě. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Pozměňovací návrh  319 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 C – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

C. Služby poskytované na mobilních 

zařízeních, terminály pro inteligentní 

prodej jízdenek a poskytování informací 

o provozu v reálném čase: 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Pozměňovací návrh  320 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 D – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

D. Samoobslužné terminály, stroje pro 

výdej lístků a jízdenek a odbavovací 

kiosky používané pro poskytování služeb 

přepravy cestujících: 

D. Samoobslužné terminály, stroje pro 

výdej lístků a jízdenek a odbavovací 

kiosky používané pro poskytování služeb 

přepravy cestujících a služeb cestovního 

ruchu: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Pozměňovací návrh  321 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 D – bod 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem, musí být výrobky 

navrhovány a vyráběny tak, aby 

zpřístupňovaly tyto prvky: 

Aby se zajistilo optimální předvídatelné 

použití výrobků pro osoby s funkčním 

omezením, včetně osob se zdravotním 

postižením a osob s omezením 

souvisejícím s věkem a zdravotním 

stavem, musí být výrobky navrhovány 

a vyráběny tak, aby vyhovovaly 

následujícím požadavkům bezbariérového 

přístupu: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Pozměňovací návrh  322 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 D – bod 1 – písm. a – bod i 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(i) musí být dostupné prostřednictvím 

více než jednoho senzorického kanálu; 

 (Netýká se českého znění)   

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Pozměňovací návrh  323 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 D – bod 1 – písm. a – bod ii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) musí být srozumitelné; (Netýká se českého znění)   

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Pozměňovací návrh  324 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 D – bod 1 – písm. a – bod iii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iii) musí být vnímatelné; (Netýká se českého znění)   

Or. en 



 

AM\1133704CS.docx  PE605.628v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2017 A8-0188/325 

Pozměňovací návrh  325 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 D – bod 1 – písm. a – bod iii a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (iiia) musí uvádět a objasňovat, jakým 

způsobem lze aktivovat a používat prvky 

přístupnosti výrobku a jaká je jeho 

slučitelnost s kompenzačními 

technologiemi, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Pozměňovací návrh  326 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 D – bod 1 – písm. a – bod iv 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iv) musí mít odpovídající velikost 

písma za předvídatelných podmínek 

použití; 

(iv) musí mít odpovídající velikost a typ 

písma s dostatečným kontrastem mezi 

znaky a jejich pozadím, aby byly za 

předvídatelných podmínek použití co 

nejlépe čitelné; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Pozměňovací návrh  327 

Karima Delli 

za Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

 

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 D – bod 1 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) propojení výrobku 

s kompenzačními pomůckami 

d) slučitelnost výrobku 

s kompenzačními pomůckami 

a technologiemi, včetně technologií pro 

osoby se sluchovým postižením, jako jsou 

pomůcky pro nedoslýchavé, funkce 

telecoil, kochleární implantáty a zařízení 

na podporu sluchu. Výrobek musí rovněž 

umožňovat používání osobních sluchátek. 

Or. en 

 

 


