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Pozměňovací návrh 164
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marlene Mizzi, 
Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Lucy Anderson, Nicola Danti, 
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zejména na 
článek 26 uvedeného aktu,

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Účelem této směrnice je přispět
k řádnému fungování vnitřního trhu 
sblížením právních a správních předpisů 
členských států a odstraněním překážek 
bránících volnému pohybu určitých
přístupných výrobků a služeb. To zvýší 
dostupnost přístupných výrobků a služeb 
na vnitřním trhu.

(1) Účelem této směrnice je přispět
k řádnému fungování vnitřního trhu 
sblížením právních a správních předpisů 
členských států a odstraněním překážek 
bránících volnému pohybu přístupných 
výrobků a služeb. To zvýší dostupnost 
přístupných výrobků a služeb na vnitřním 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s názvem směrnice.

Pozměňovací návrh 166
Edward Czesak
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Poptávka po přístupných výrobcích
a službách je vysoká a počet občanů se 
zdravotním postižením a/nebo funkčním 
omezením se vzhledem ke stárnutí 
obyvatelstva Evropské unie výrazně zvýší. 
Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služby 
přístupnější, umožňuje vytvořit společnost 
podporující začlenění a usnadňuje 
nezávislý život.

(2) Poptávka po přístupných výrobcích
a službách je vysoká a počet občanů se 
zdravotním postižením a/nebo funkčním 
omezením se vzhledem ke stárnutí 
obyvatelstva Evropské unie výrazně zvýší. 
Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služby 
přístupnější, umožňuje vytvořit společnost 
podporující začlenění a usnadňuje 
nezávislý život pro osoby se zdravotním 
postižením. Z toho, že budou výrobky 
nebo služby přístupnější, mohou mít 
rovněž prospěch další osoby, které také 
mají trvalé nebo dočasné fyzické, duševní, 
mentální nebo smyslové postižení, 
omezení související s věkem nebo jiné 
omezení tělesných funkcí nebo struktur, 
které v interakci s různými překážkami 
mají za následek jejich omezený přístup
k výrobkům a službám, což vede k situaci, 
která vyžaduje přizpůsobení těchto 
výrobků a služeb s ohledem na jejich 
konkrétní potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ženy a dívky se zdravotním 
postižením čelí různým formám 
diskriminace, což má další vliv na 
přístupnost výrobků a služeb. Proto je 
nutné, aby členské státy při rozhodování
o opatřeních a požadavcích na dostupnost
a zvýšenou účast na vnitřním trhu pro 
osoby se zdravotním postižením 
uplatňovaly hledisko rovnosti žen a mužů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy, které přijaly členské státy
v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro 
osoby s funkčním omezením včetně osob
se zdravotním postižením, vytvářejí 
překážky volného pohybu těchto výrobků
a služeb a narušují účinnou hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu. Obzvláště jsou 
těmito překážkami dotčeny hospodářské 
subjekty, zejména malé a střední podniky.

(3) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy, které přijaly členské státy
v otázce přístupnosti některých výrobků
a služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, vytvářejí překážky volného 
pohybu těchto výrobků a služeb a narušují 
účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu. Obzvláště jsou těmito překážkami 
dotčeny hospodářské subjekty, zejména 
malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy, které přijaly členské státy
v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro 
osoby s funkčním omezením včetně osob
se zdravotním postižením, vytvářejí 
překážky volného pohybu těchto výrobků
a služeb a narušují účinnou hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu. Obzvláště jsou 
těmito překážkami dotčeny hospodářské 
subjekty, zejména malé a střední podniky.

(3) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy, které přijaly členské státy
v otázce přístupnosti určitých výrobků
a služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, vytvářejí překážky volného 
pohybu těchto výrobků a služeb a narušují 
účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu. Obzvláště jsou těmito překážkami 
dotčeny hospodářské subjekty, zejména 
malé a střední podniky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy, které přijaly členské státy
v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro 
osoby s funkčním omezením včetně osob
se zdravotním postižením, vytvářejí 
překážky volného pohybu těchto výrobků
a služeb a narušují účinnou hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu. Obzvláště jsou 
těmito překážkami dotčeny hospodářské 
subjekty, zejména malé a střední podniky.

(3) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy, které přijaly členské státy
v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro 
osoby s funkčním omezením a osoby se 
zdravotním postižením, vytvářejí překážky 
volného pohybu těchto výrobků a služeb
a narušují účinnou hospodářskou soutěž 
na vnitřním trhu. Obzvláště jsou těmito 
překážkami dotčeny hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zachován odkaz na „osoby s funkčním omezením“ i termín „osoby se zdravotním 
postižením“ s cílem ilustrovat, že prospěch z této směrnice bude mít mnohem širší část 
populace. I tehdy, když se bude zpracovávat analýza odhadovaných nákladů a přínosů, je 
důležité zohlednit celou populaci, která bude ze zpřístupnění výrobků a služeb těžit.

Pozměňovací návrh 171
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy, které přijaly členské státy
v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro 
osoby s funkčním omezením včetně osob
se zdravotním postižením, vytvářejí 
překážky volného pohybu těchto výrobků
a služeb a narušují účinnou hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu. Obzvláště jsou 
těmito překážkami dotčeny hospodářské 

(3) Rozdíly mezi právními a správními 
předpisy, které přijaly členské státy
v otázce přístupnosti výrobků a služeb pro 
osoby s funkčním omezením a osoby se 
zdravotním postižením, vytvářejí překážky 
volného pohybu těchto výrobků a služeb
a narušují účinnou hospodářskou soutěž
na vnitřním trhu. Obzvláště jsou těmito 
překážkami dotčeny hospodářské subjekty, 
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subjekty, zejména malé a střední podniky. zejména malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozdíly ve vnitrostátních 
požadavcích na přístupnost odrazují 
zejména individuální odborníky, malé
a střední podniky a mikropodniky od 
podnikání mimo jejich vlastní domácí trhy. 
Vnitrostátní, či dokonce regionální nebo 
místní požadavky na přístupnost, které 
členské státy zavedly, se v současné době 
liší co do rozsahu i míry podrobnosti. Tyto 
rozdíly mají nepříznivý vliv na 
konkurenceschopnost a růst, a to kvůli 
dodatečným nákladům vzniklým při vývoji
a uvádění přístupných výrobků a služeb 
na jednotlivé vnitrostátní trhy.

(4) Rozdíly ve vnitrostátních 
požadavcích na přístupnost odrazují 
zejména individuální odborníky, malé
a střední podniky a mikropodniky od 
podnikání mimo jejich vlastní domácí trhy. 
Vnitrostátní, či dokonce regionální nebo 
místní požadavky na přístupnost, které 
členské státy zavedly, se v současné době 
liší co do rozsahu i míry podrobnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Sbližování vnitrostátních opatření 
na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné 
fungování vnitřního trhu, aby se ukončila 
roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky
a službami, aby se vytvořily úspory
z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční 
obchod a mobilita, jakož i aby se pomohlo 
hospodářským subjektům soustředit zdroje 

(6) Sbližování vnitrostátních opatření 
na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné 
fungování vnitřního trhu, aby se ukončila 
roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky
a službami, aby se vytvořily úspory
z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční 
obchod a mobilita a volný pohyb osob, 
včetně osob se zdravotním postižením, 
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na inovace, a nikoli na zajištění souladu
s roztříštěnými právními požadavky, které
v Unii panují, a k zajištění volného pohybu 
osob se zdravotním postižením.

jakož i aby se pomohlo hospodářským 
subjektům soustředit zdroje na inovace,
a nikoli na zajištění souladu s roztříštěnými 
právními požadavky, které v Unii panují, a 
k zajištění volného pohybu osob se 
zdravotním postižením.

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Sbližování vnitrostátních opatření 
na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné 
fungování vnitřního trhu, aby se ukončila 
roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky
a službami, aby se vytvořily úspory
z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční 
obchod a mobilita, jakož i aby se pomohlo 
hospodářským subjektům soustředit zdroje 
na inovace, a nikoli na zajištění souladu
s roztříštěnými právními požadavky, které
v Unii panují, a k zajištění volného pohybu 
osob se zdravotním postižením.

(6) Sbližování vnitrostátních opatření 
na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné 
fungování vnitřního trhu, aby se ukončila 
roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky
a službami, aby se vytvořily úspory
z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční 
obchod a mobilita, volný pohyb výrobků
a služeb, volný pohyb osob, jakož i aby se 
pomohlo hospodářským subjektům 
soustředit zdroje na inovace, a nikoli na 
zajištění souladu s roztříštěnými právními 
požadavky, které v Unii panují, a 
k zajištění volného pohybu osob se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Jiří Pospíšil

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Sbližování vnitrostátních opatření 
na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné 

(6) Sbližování vnitrostátních opatření 
na úrovni Unie je proto nezbytné pro řádné 
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fungování vnitřního trhu, aby se ukončila 
roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky
a službami, aby se vytvořily úspory
z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční 
obchod a mobilita, jakož i aby se pomohlo 
hospodářským subjektům soustředit zdroje 
na inovace, a nikoli na zajištění souladu
s roztříštěnými právními požadavky, které
v Unii panují, a k zajištění volného pohybu 
osob se zdravotním postižením.

fungování vnitřního trhu, aby se ukončila 
roztříštěnost trhu s přístupnými výrobky
a službami, aby se vytvořily úspory
z rozsahu, aby se usnadnil přeshraniční 
obchod a mobilita, jakož i aby se pomohlo 
hospodářským subjektům soustředit zdroje 
na inovace, a nikoli na zajištění nákladů 
spojených s roztříštěnými právními 
předpisy, a k zajištění volného pohybu 
osob se zdravotním postižením.

Or. cs

Pozměňovací návrh 176
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Výhody harmonizace požadavků na 
přístupnost pro vnitřní trh prokázalo
uplatňování směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/33/EU týkající se 
výtahů31 a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 661/200932 v oblasti 
dopravy.

(7) Výhody harmonizace požadavků na 
přístupnost pro vnitřní trh se prokázaly
v případech, kdy byly řádně a soudržným 
způsobem provedeny směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/33/EU týkající se 
výtahů31 a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 661/200932 v oblasti 
dopravy.

__________________ __________________

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/33/EU ze dne 26. února 2014
o harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se výtahů a bezpečnostních 
komponent pro výtahy (Úř. věst. L 96, 
29.3.2014, s. 251).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/33/EU ze dne 26. února 2014
o harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se výtahů a bezpečnostních 
komponent pro výtahy (Úř. věst. L 96, 
29.3.2014, s. 251).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009
o požadavcích pro schvalování typu 
motorových vozidel, jejich přípojných 
vozidel a systémů, konstrukčních částí
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z hlediska 
obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 
31.7.2009, s. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009
o požadavcích pro schvalování typu 
motorových vozidel, jejich přípojných 
vozidel a systémů, konstrukčních částí
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z hlediska 
obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 
31.7.2009, s. 1).
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Or. it

Pozměňovací návrh 177
Edward Czesak

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Definicemi osob se zdravotním 
postižením a rozsahem požadavků na 
přístupnost, který z ní vyplývá, by neměly 
být dotčeny žádné definice osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace 
používané pro účely odvětvových právních 
předpisů Unie a požadavky na přístupnost 
stanovené v uvedených právních 
předpisech.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vstupem úmluvy v platnost
v právním řádu členských států vyvstává 
nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy
v oblasti přístupnosti výrobků a služeb,
které by bez opatření na úrovni Unie dále 
prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními 
předpisy.

(13) Vstupem úmluvy v platnost
v právním řádu členských států vyvstává 
nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy
v oblasti přístupnosti výrobků a služeb
a zastavěného prostředí souvisejícího
s poskytováním zboží a služeb, které by 
bez opatření na úrovni Unie dále 
prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními 
předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vstupem úmluvy v platnost
v právním řádu členských států vyvstává 
nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy
v oblasti přístupnosti výrobků a služeb, 
které by bez opatření na úrovni Unie dále 
prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními 
předpisy.

(13) Vstupem úmluvy v platnost
v právním řádu členských států vyvstává 
nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy
v oblasti přístupnosti výrobků a služeb
a zastavěného prostředí souvisejícího
s poskytováním zboží a služeb, které by 
bez opatření na úrovni Unie dále 
prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními 
předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla obsahovat závazná ustanovení pokrývající zastavěné prostředí 
související s výrobky a službami zahrnutými do tohoto aktu. Pokud bude zastavěné prostředí 
přístupné, pomůže to členským státům splnit své závazky podle článku 9 Úmluvy OSN
o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 180
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vstupem úmluvy v platnost
v právním řádu členských států vyvstává 
nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy
v oblasti přístupnosti výrobků a služeb, 
které by bez opatření na úrovni Unie dále 
prohlubovaly rozdíly mezi vnitrostátními 
předpisy.

(13) Vstupem úmluvy v platnost
v právním řádu členských států vyvstává 
nutnost přijmout další vnitrostátní předpisy
v oblasti přístupnosti výrobků a služeb, 
včetně zastavěného prostředí souvisejícího
s poskytováním přístupnosti, které by bez 
opatření na úrovni Unie dále prohlubovaly 
rozdíly mezi vnitrostátními předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výrobky a služby, které spadají 
do oblasti působnosti této směrnice, jsou 
výsledkem šetření provedeného při 
přípravě posouzení dopadů, které 
identifikovalo výrobky a služby významné 
pro osoby s funkčním omezením, včetně 
osob se zdravotním postižením a starších 
osob, pro něž členské státy přijaly nebo 
pravděpodobně přijmou rozdílné 
vnitrostátní požadavky na přístupnost.

(16) Výrobky a služby, které spadají 
do oblasti působnosti této směrnice, jsou 
výsledkem šetření provedeného při 
přípravě posouzení dopadů, které 
identifikovalo výrobky a služby významné 
pro osoby se zdravotním postižením
a starších osob, pro něž členské státy 
přijaly nebo pravděpodobně přijmou 
rozdílné vnitrostátní požadavky 
na přístupnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini,
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výrobky a služby, které spadají 
do oblasti působnosti této směrnice, jsou 
výsledkem šetření provedeného při 
přípravě posouzení dopadů, které 
identifikovalo výrobky a služby významné 
pro osoby s funkčním omezením, včetně
osob se zdravotním postižením a starších 
osob, pro něž členské státy přijaly nebo 
pravděpodobně přijmou rozdílné 
vnitrostátní požadavky na přístupnost.

(16) Výrobky a služby, které spadají 
do oblasti působnosti této směrnice, jsou 
výsledkem šetření provedeného při 
přípravě posouzení dopadů, které 
identifikovalo výrobky a služby významné 
pro osoby s funkčním omezením, starší 
osoby a osoby se zdravotním postižením, 
pro něž členské státy přijaly nebo 
pravděpodobně přijmou rozdílné 
vnitrostátní požadavky na přístupnost.

Or. en
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Odůvodnění

Měl by být zachován odkaz na „osoby s funkčním omezením“ i na termín „osoby se 
zdravotním postižením“ s cílem ilustrovat, že prospěch z této směrnice bude mít mnohem širší 
část populace. I tehdy, když se bude zpracovávat analýza odhadovaných nákladů a přínosů, je 
důležité zohlednit celou populaci, která bude ze zpřístupnění výrobků a služeb těžit.

Pozměňovací návrh 183
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/13/EU1a stanoví množství 
povinností poskytovatelům 
audiovizuálních služeb. Je tudíž vhodnější 
zahrnout požadavky na přístupnost do 
směrnice 2010/13/EU. Uvedená směrnice 
se však nevztahuje na oblast internetových 
stránek a mobilních služeb. Proto je 
vhodné zahrnout tyto oblasti do oblasti 
působnosti této směrnice.

__________________

1a Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních
a správních předpisů členských států 
upravujících poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb (směrnice
o audiovizuálních mediálních službách) 
(Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Každý výrobek a každá služba musí 
splňovat požadavky na přístupnost určené
v článku 3 a uvedené v příloze I, aby byly 
přístupné pro osoby se zdravotním 
postižením a starší osoby. Povinnost 
zajistit přístupnost elektronického 
obchodování se vztahuje i na online prodej 
služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této 
směrnice.

(17) Každý výrobek a každá služba 
spadající do oblasti působnosti této 
směrnice musí splňovat požadavky na 
přístupnost určené v článku 3 a uvedené
v příloze I, aby byly přístupné pro osoby se 
zdravotním postižením. Povinnost zajistit 
přístupnost elektronického obchodování se 
vztahuje i na online prodej služeb podle čl. 
1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Každý výrobek a každá služba musí 
splňovat požadavky na přístupnost určené
v článku 3 a uvedené v příloze I, aby byly 
přístupné pro osoby se zdravotním 
postižením a starší osoby. Povinnost 
zajistit přístupnost elektronického 
obchodování se vztahuje i na online prodej 
služeb podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) této 
směrnice.

(17) Každý výrobek a každá služba 
spadající do oblasti působnosti této 
směrnice a uvedené na trh po datu 
použitelnosti této směrnice musí splňovat 
požadavky na přístupnost určené v článku 
3 a uvedené v příloze I, aby byly přístupné 
pro osoby se zdravotním postižením
a starší osoby. Povinnost zajistit 
přístupnost elektronického obchodování se 
vztahuje i na online prodej služeb podle čl. 
1 odst. 2 písm. a) až e) této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že se směrnice vztahuje pouze na nové výrobky a služby a na výrobky
a služby, které spadají do její oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 186
Anna Hedh
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné zavést požadavky
na přístupnost takovým způsobem, aby 
představovaly pro hospodářské subjekty
a členské státy co nejmenší zátěž, a to 
zejména tím, že se do oblasti působnosti 
zahrnou pouze výrobky a služby, které 
byly pečlivě vybrány.

(18) Požadavky uvedené v této směrnici 
musí zajistit, aby byla možná plná účast 
všech na vnitřním trhu, včetně 
zastavěného prostředí, a usilovat o to, aby 
byly odstraněny překážky, jimž čelí osoby 
se zdravotním postižením, s cílem zaručit 
dobré fungování vnitřního trhu, 
spravedlivé životní podmínky a přístupnou 
společnost v celé Unii. Díky zvýšení účasti 
na vnitřním trhu pro všechny budou 
hospodářské subjekty moci hledat nové 
obchodní příležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost takovým způsobem, aby 
představovaly pro hospodářské subjekty
a členské státy co nejmenší zátěž, a to 
zejména tím, že se do oblasti působnosti 
zahrnou pouze výrobky a služby, které 
byly pečlivě vybrány.

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost, které umožní všem lidem
v plné míře používat výrobky a využívat 
služby a infrastrukturu, na něž se vztahuje 
tato směrnice, a to takovým způsobem, 
aby představovaly pro hospodářské 
subjekty a členské státy co nejmenší zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost takovým způsobem, aby 
představovaly pro hospodářské subjekty
a členské státy co nejmenší zátěž, a to 
zejména tím, že se do oblasti působnosti 
zahrnou pouze výrobky a služby, které 
byly pečlivě vybrány.

(18) Je na jedné straně nezbytné zavést 
požadavky na přístupnost takovým 
způsobem, aby představovaly pro 
hospodářské subjekty a členské státy co 
nejmenší zátěž, a to zejména tím, že se do 
oblasti působnosti zahrnou pouze výrobky
a služby, které byly pečlivě vybrány
a které jsou uvedeny na trh po datu 
použitelnosti této směrnice. Na druhé 
straně je nezbytné umožnit hospodářským 
subjektům, aby provedly požadavky na 
přístupnost stanovené v této směrnici 
účinně, a to zejména s přihlédnutím
k životnosti samoobslužných terminálů, 
strojů pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovacích kiosků. Kromě toho by 
mělo být zohledněno i zvláštní postavení 
malých a středních podniků na evropském 
vnitřním trhu.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že se směrnice vztahuje pouze na nové výrobky a služby. Nákup 
automatických strojů je navíc velmi nákladný a na jejich dlouhou životnost by tedy měl být 
brán ohled.

Pozměňovací návrh 189
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost takovým způsobem, aby 
představovaly pro hospodářské subjekty
a členské státy co nejmenší zátěž, a to 
zejména tím, že se do oblasti působnosti 
zahrnou pouze výrobky a služby, které 

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost, které umožní všem lidem
v plné míře používat výrobky a využívat 
služby a infrastrukturu, včetně 
zastavěného prostředí, na něž se vztahuje 
tato směrnice, a to takovým způsobem, 
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byly pečlivě vybrány. aby představovaly pro hospodářské 
subjekty a členské státy co nejmenší zátěž,
a to zejména tím, že se do oblasti 
působnosti zahrnou pouze výrobky
a služby, které byly pečlivě vybrány.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost takovým způsobem, aby 
představovaly pro hospodářské subjekty
a členské státy co nejmenší zátěž, a to 
zejména tím, že se do oblasti působnosti 
zahrnou pouze výrobky a služby, které 
byly pečlivě vybrány.

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost takovým způsobem, aby 
představovaly pro hospodářské subjekty
a členské státy co nejmenší zátěž, a to 
zejména tím, že se do oblasti působnosti 
zahrnou pouze výrobky a služby, které 
byly pečlivě vybrány. Povinnost dodržovat 
požadavky na přístupnost stanovené v této 
směrnici by se proto neměla vztahovat na 
mikropodniky vzhledem k jejich velikosti, 
zdrojům a povaze.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost takovým způsobem, aby 
představovaly pro hospodářské subjekty
a členské státy co nejmenší zátěž, a to 
zejména tím, že se do oblasti působnosti 
zahrnou pouze výrobky a služby, které 
byly pečlivě vybrány.

(18) Je nezbytné zavést požadavky 
na přístupnost takovým způsobem, aby 
byly co nejúčinnější, představovaly pro 
hospodářské subjekty a členské státy co 
nejmenší zátěž, a to zejména tím, že se do 
oblasti působnosti zahrnou pouze výrobky
a služby, které byly pečlivě vybrány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 192
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Je proto třeba upřesnit požadavky 
na přístupnost pro uvádění výrobků
a služeb, které spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, na trh, aby se 
zajistil jejich volný pohyb na vnitřním trhu.

(19) Je proto třeba upřesnit požadavky 
na přístupnost pro uvádění výrobků
a služeb, jakož i zastavěné prostředí 
spojené s poskytováním těchto výrobků
a služeb, které spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, na trh, aby se 
zajistil jejich volný pohyb na vnitřním trhu
a mobilita osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Je proto třeba upřesnit požadavky 
na přístupnost pro uvádění výrobků
a služeb, které spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, na trh, aby se 
zajistil jejich volný pohyb na vnitřním trhu.

(19) Je proto třeba upřesnit požadavky 
na přístupnost pro uvádění výrobků
a služeb, jakož i zastavěné prostředí 
spojené s poskytováním těchto výrobků
a služeb, které spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, na trh, aby se 
zajistil jejich volný pohyb na vnitřním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla obsahovat závazná ustanovení pokrývající zastavěné prostředí 
související s výrobky a službami zahrnutými do tohoto aktu. Pokud bude zastavěné prostředí 
přístupné, pomůže to členským státům splnit své závazky podle článku 9 Úmluvy OSN
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o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 194
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Je proto třeba upřesnit požadavky 
na přístupnost pro uvádění výrobků
a služeb, které spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, na trh, aby se 
zajistil jejich volný pohyb na vnitřním trhu.

(19) Je proto třeba upřesnit požadavky 
na přístupnost pro uvádění výrobků
a služeb, které spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, a pro zastavěné 
prostředí související s poskytováním 
těchto výrobků a služeb na trh, aby se 
zajistil jejich volný pohyb na vnitřním trhu.

Or. it

Pozměňovací návrh 195
Edward Czesak

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) S cílem zajistit lepší fungování 
vnitřního trhu by vnitrostátní orgány měly 
požadavky na přístupnost stanovené v této 
směrnici plně využívat při uplatňování 
ustanovení souvisejících s přístupností
v právních aktech Unie, na které tato 
směrnice odkazuje. Tato směrnice by však 
neměla měnit povinnost nebo 
dobrovolnost ustanovení těchto jiných 
aktů Unie. Tato směrnice by tudíž měla 
zajistit, aby v případě používání 
požadavků na přístupnost v souladu
s těmito jinými akty byly tyto požadavky 
stejné v celé Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komisí vypracovaný návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady34

obsahuje požadavky na přístupnost týkající 
se určitých internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru. Navíc hodlá daný návrh 
položit základ metodiky pro sledování 
souladu a podávání zpráv o souladu 
dotčených internetových stránek
s požadavky uvedenými v dané směrnici. 
Na internetové stránky subjektů veřejného 
sektoru se vztahují jak požadavky 
na přístupnost, tak metodika pro sledování
a podávání zpráv obsažené v uvedené 
směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby 
příslušné orgány uplatňovaly stejné 
požadavky na přístupnost bez ohledu na 
druh regulovaných internetových stránek, 
by požadavky na přístupnost uvedené
v této směrnici měly být v souladu
s požadavky uvedenými v navrhované
směrnici o přístupnosti internetových 
stránek subjektů veřejného sektoru. 
Činnosti elektronického obchodování 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru, na které se uvedená směrnice 
nevztahuje, spadají do působnosti tohoto
návrhu, aby se zajistilo, že online prodej 
výrobků a služeb bude přístupný osobám 
se zdravotním postižením a starším osobám 
bez ohledu na to, zda se jedná o prodej 
veřejný nebo soukromý.

(21) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/201234 obsahuje 
požadavky na přístupnost týkající se všech
internetových stránek a mobilních aplikací 
subjektů veřejného sektoru. Tato směrnice 
však zahrnuje zvláštní seznam výjimek, 
neboť plné zpřístupňování určitého 
obsahu internetových stránek a určitých 
typů internetových stránek představuje 
neúměrnou zátěž. Navíc daný návrh 
pokládá základ metodiky pro sledování 
souladu a podávání zpráv o souladu 
dotčených internetových stránek
a mobilních aplikací s požadavky 
uvedenými v dané směrnici. Na internetové 
stránky a mobilní aplikace subjektů 
veřejného sektoru se vztahují jak 
požadavky na přístupnost, tak metodika 
pro sledování a podávání zpráv obsažené
v uvedené směrnici. Zejména za účelem 
zajistit, aby příslušné orgány uplatňovaly 
stejné požadavky na přístupnost bez ohledu 
na druh regulovaných internetových 
stránek a mobilních aplikací, by 
požadavky na přístupnost uvedené v této 
směrnici měly být v souladu s požadavky 
uvedenými ve směrnici (EU) 2016/2012. 
Činnosti elektronického obchodování 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru, na které se uvedená směrnice 
nevztahuje, spadají do působnosti této
směrnice, aby se zajistilo, že online prodej 
výrobků a služeb bude přístupný osobám 
se zdravotním postižením a starším osobám 
bez ohledu na to, zda se jedná o prodej 
veřejný nebo soukromý.

__________________ __________________

34 Návrh směrnice Evropského parlamentu 34 Směrnice Evropského parlamentu
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a Rady o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru (COM (2012) 
721).

a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 
2016 o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací subjektů veřejného 
sektoru (Úř. věst L 327, 2.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komisí vypracovaný návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady34

obsahuje požadavky na přístupnost týkající 
se určitých internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru. Navíc hodlá daný návrh 
položit základ metodiky pro sledování 
souladu a podávání zpráv o souladu 
dotčených internetových stránek
s požadavky uvedenými v dané směrnici. 
Na internetové stránky subjektů veřejného 
sektoru se vztahují jak požadavky 
na přístupnost, tak metodika pro sledování
a podávání zpráv obsažené v uvedené 
směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby 
příslušné orgány uplatňovaly stejné 
požadavky na přístupnost bez ohledu na 
druh regulovaných internetových stránek, 
by požadavky na přístupnost uvedené
v této směrnici měly být v souladu
s požadavky uvedenými v navrhované
směrnici o přístupnosti internetových 
stránek subjektů veřejného sektoru. 
Činnosti elektronického obchodování 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru, na které se uvedená směrnice 
nevztahuje, spadají do působnosti tohoto
návrhu, aby se zajistilo, že online prodej 
výrobků a služeb bude přístupný osobám 
se zdravotním postižením a starším osobám 
bez ohledu na to, zda se jedná o prodej 
veřejný nebo soukromý.

(21) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/201234 obsahuje 
požadavky na přístupnost týkající se všech
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru. Navíc daný návrh pokládá základ 
metodiky pro sledování souladu a podávání 
zpráv o souladu dotčených internetových 
stránek a mobilních aplikací s požadavky 
uvedenými v dané směrnici. Na internetové 
stránky a mobilní aplikace subjektů 
veřejného sektoru se vztahují jak 
požadavky na přístupnost, tak metodika 
pro sledování a podávání zpráv obsažené
v uvedené směrnici. Zejména za účelem 
zajistit, aby příslušné orgány uplatňovaly 
stejné požadavky na přístupnost bez ohledu 
na druh regulovaných internetových 
stránek a mobilních aplikací, by 
požadavky na přístupnost uvedené v této 
směrnici měly být v souladu s požadavky 
uvedenými ve směrnici (EU) 2016/2012. 
Činnosti elektronického obchodování 
internetových stránek a mobilních aplikací
subjektů veřejného sektoru, na které se 
směrnice (EU) 2016/2012 nevztahuje, 
spadají do působnosti této směrnice, aby se 
zajistilo, že online prodej výrobků a služeb 
bude přístupný osobám se zdravotním 
postižením a starším osobám bez ohledu na 
to, zda se jedná o prodej veřejný nebo 
soukromý.
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__________________ __________________

34 Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru (COM (2012) 
721).

34 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 
2016 o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací subjektů veřejného 
sektoru (Úř. věst L 327, 2.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komisí vypracovaný návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady34

obsahuje požadavky na přístupnost týkající 
se určitých internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru. Navíc hodlá daný návrh 
položit základ metodiky pro sledování 
souladu a podávání zpráv o souladu 
dotčených internetových stránek
s požadavky uvedenými v dané směrnici. 
Na internetové stránky subjektů veřejného 
sektoru se vztahují jak požadavky 
na přístupnost, tak metodika pro sledování
a podávání zpráv obsažené v uvedené 
směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby 
příslušné orgány uplatňovaly stejné 
požadavky na přístupnost bez ohledu na 
druh regulovaných internetových stránek, 
by požadavky na přístupnost uvedené
v této směrnici měly být v souladu
s požadavky uvedenými v navrhované
směrnici o přístupnosti internetových 
stránek subjektů veřejného sektoru. 
Činnosti elektronického obchodování 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru, na které se uvedená směrnice 
nevztahuje, spadají do působnosti tohoto
návrhu, aby se zajistilo, že online prodej 
výrobků a služeb bude přístupný osobám 

(21) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/201234 obsahuje 
požadavky na přístupnost týkající se 
určitých internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru. Navíc daný návrh 
pokládá základ metodiky pro sledování 
souladu a podávání zpráv o souladu 
dotčených internetových stránek
a mobilních aplikací s požadavky 
uvedenými v dané směrnici. Na internetové 
stránky a mobilní aplikace subjektů 
veřejného sektoru se vztahují jak 
požadavky na přístupnost, tak metodika 
pro sledování a podávání zpráv obsažené
v uvedené směrnici. Zejména za účelem 
zajistit, aby příslušné orgány uplatňovaly 
stejné požadavky na přístupnost bez ohledu 
na druh regulovaných internetových 
stránek a mobilních aplikací, by 
požadavky na přístupnost uvedené v této 
směrnici měly být v souladu s požadavky 
uvedenými ve směrnici (EU) 2016/2102. 
Činnosti elektronického obchodování 
internetových stránek a mobilních aplikací
subjektů veřejného sektoru, na které se 
směrnice (EU) 2016/2102 nevztahuje, 
spadají do působnosti této směrnice, aby se 
zajistilo, že online prodej výrobků a služeb 
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se zdravotním postižením a starším 
osobám bez ohledu na to, zda se jedná
o prodej veřejný nebo soukromý.

bude přístupný osobám se zdravotním 
postižením bez ohledu na to, zda se jedná
o prodej veřejný nebo soukromý.

__________________ __________________

34 Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru (COM (2012) 
721).

34 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 
2016 o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací subjektů veřejného 
sektoru (Úř. věst L 327, 2.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komisí vypracovaný návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady34

obsahuje požadavky na přístupnost týkající 
se určitých internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru. Navíc hodlá daný návrh 
položit základ metodiky pro sledování 
souladu a podávání zpráv o souladu 
dotčených internetových stránek
s požadavky uvedenými v dané směrnici. 
Na internetové stránky subjektů veřejného 
sektoru se vztahují jak požadavky 
na přístupnost, tak metodika pro sledování
a podávání zpráv obsažené v uvedené 
směrnici. Zejména za účelem zajistit, aby 
příslušné orgány uplatňovaly stejné 
požadavky na přístupnost bez ohledu na 
druh regulovaných internetových stránek, 
by požadavky na přístupnost uvedené
v této směrnici měly být v souladu
s požadavky uvedenými v navrhované
směrnici o přístupnosti internetových 
stránek subjektů veřejného sektoru. 
Činnosti elektronického obchodování 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru, na které se uvedená směrnice 
nevztahuje, spadají do působnosti tohoto

(21) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/201234 obsahuje 
požadavky na přístupnost týkající se 
určitých internetových stránek a mobilních 
aplikací subjektů veřejného sektoru. Navíc 
daný návrh pokládá základ metodiky pro 
sledování souladu a podávání zpráv
o souladu dotčených internetových stránek
s požadavky uvedenými v dané směrnici. 
Na internetové stránky a mobilní aplikace 
subjektů veřejného sektoru se vztahují jak 
požadavky na přístupnost, tak metodika 
pro sledování a podávání zpráv obsažené
v uvedené směrnici. Zejména za účelem 
zajistit, aby příslušné orgány uplatňovaly 
stejné požadavky na přístupnost bez ohledu 
na druh regulovaných internetových 
stránek nebo mobilních aplikací, by 
požadavky na přístupnost uvedené v této 
směrnici měly být v souladu s požadavky 
uvedenými ve směrnici (EU) 2016/2102. 
Činnosti elektronického obchodování 
internetových stránek a mobilních aplikací
subjektů veřejného sektoru, na které se 
uvedená směrnice nevztahuje, spadají do 
působnosti této směrnice, aby se zajistilo, 
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návrhu, aby se zajistilo, že online prodej 
výrobků a služeb bude přístupný osobám 
se zdravotním postižením a starším osobám 
bez ohledu na to, zda se jedná o prodej 
veřejný nebo soukromý.

že online prodej výrobků a služeb bude 
přístupný osobám se zdravotním 
postižením a starším osobám bez ohledu na 
to, zda se jedná o prodej veřejný nebo 
soukromý.

__________________ __________________

34 Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru (COM (2012) 
721).

34 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 
2016 o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací subjektů veřejného 
sektoru (Úř. věst L 327, 2.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Tato směrnice by měla doplňovat 
odvětvové právní předpisy Unie
v aspektech, které nejsou uvedenou 
směrnicí pokryté.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V některých situacích by společné 
požadavky na přístupnost zastavěného 
prostředí usnadnily volný pohyb
příslušných služeb a osob se zdravotním 
postižením. Tato směrnice tudíž členským 
státům umožňuje zahrnout zastavěné 
prostředí používané při poskytování služeb 

(23) V některých situacích je 
přístupnost zastavěného prostředí 
základní podmínkou, aby osoby se 
zdravotním postižením mohly příslušných 
služeb řádně využívat. Tato směrnice tudíž 
po členských státech požaduje, aby 
zastavěné prostředí zahrnuly používané při 
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spadajících do oblasti působnosti této 
směrnice, a zajišťuje tak soulad
s požadavky na přístupnost stanovenými
v příloze X.

poskytování služeb spadajících do oblasti 
působnosti této směrnice, a zajišťuje tak 
soulad s požadavky na přístupnost 
stanovenými v příloze X.

Or. it

Pozměňovací návrh 202
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V některých situacích by společné
požadavky na přístupnost zastavěného 
prostředí usnadnily volný pohyb 
příslušných služeb a osob se zdravotním 
postižením. Tato směrnice tudíž členským 
státům umožňuje zahrnout zastavěné 
prostředí používané při poskytování služeb 
spadajících do oblasti působnosti této 
směrnice, a zajišťuje tak soulad
s požadavky na přístupnost stanovenými
v příloze X.

(23) Bez společných požadavků na 
přístupnost zastavěného prostředí 
spojeného s výrobky a službami nemohou 
být normy pro přístupnost zboží a služeb 
při zajišťování přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením účinné. Tato 
směrnice by tudíž měla zavazovat členské 
státy, aby zahrnuly zastavěné prostředí 
používané při poskytování výrobků
a služeb spadajících do oblasti působnosti 
této směrnice, a zajišťuje tak soulad
s požadavky na přístupnost stanovenými
v příloze X.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla obsahovat závazná ustanovení pokrývající zastavěné prostředí 
související s výrobky a službami zahrnutými do tohoto aktu. Pokud bude zastavěné prostředí 
přístupné, pomůže to členským státům splnit své závazky podle článku 9 Úmluvy OSN
o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 203
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V některých situacích by společné 
požadavky na přístupnost zastavěného 
prostředí usnadnily volný pohyb 
příslušných služeb a osob se zdravotním 
postižením. Tato směrnice tudíž členským 
státům umožňuje zahrnout zastavěné 
prostředí používané při poskytování služeb 
spadajících do oblasti působnosti této 
směrnice, a zajišťuje tak soulad
s požadavky na přístupnost stanovenými
v příloze X.

(23) Na koncept přístupnosti je třeba 
nahlížet jako na celek. V mnohých
situacích jsou společné požadavky na 
přístupnost zastavěného prostředí 
základním předpokladem pro volný pohyb 
příslušných služeb a osob se zdravotním 
postižením. Tato směrnice tudíž členským 
státům umožňuje zahrnout zastavěné 
prostředí používané při poskytování služeb 
spadajících do oblasti působnosti této 
směrnice, a zajišťuje tak soulad
s požadavky na přístupnost stanovenými
v příloze X.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Edward Czesak

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V některých situacích by společné 
požadavky na přístupnost zastavěného 
prostředí usnadnily volný pohyb 
příslušných služeb a osob se zdravotním 
postižením. Tato směrnice tudíž členským 
státům umožňuje zahrnout zastavěné 
prostředí používané při poskytování služeb 
spadajících do oblasti působnosti této 
směrnice, a zajišťuje tak soulad
s požadavky na přístupnost stanovenými
v příloze X.

(23) V některých situacích by společné 
požadavky na přístupnost týkající se
zastavěného prostředí včetně dopravní 
infrastruktury, kterou používají cestující,
usnadnily volný pohyb příslušných služeb
a osob se zdravotním postižením. Tato 
směrnice tudíž členským státům umožňuje 
zahrnout zastavěné prostředí používané při 
poskytování služeb spadajících do oblasti 
působnosti této směrnice, pokud neexistují 
žádné jiné právní akty Unie týkající se 
zastavěného prostředí. Pokud se členské 
státy rozhodnou uplatnit požadavky na 
přístupnost na zastavěné prostředí 
používané při poskytování služeb, na něž 
se vztahuje tato směrnice, mohou 
přijmout všechny nebo některé požadavky 
na přístupnost stanovené v oddílu
V přílohy I. Členské státy by však neměly 
mít povinnost měnit nebo zavádět 
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vnitrostátní právní předpisy pro zastavěné 
prostředí, pokud se nerozhodnou uplatnit 
požadavky na přístupnost stanovené v této 
směrnici týkající se zastavěného prostředí 
používaného při poskytování služeb
v působnosti této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V některých situacích by společné 
požadavky na přístupnost zastavěného 
prostředí usnadnily volný pohyb 
příslušných služeb a osob se zdravotním 
postižením. Tato směrnice tudíž členským 
státům umožňuje zahrnout zastavěné 
prostředí používané při poskytování služeb 
spadajících do oblasti působnosti této 
směrnice, a zajišťuje tak soulad
s požadavky na přístupnost stanovenými
v příloze X.

(23) V mnoha situacích by společné 
požadavky na přístupnost zastavěného 
prostředí usnadnily volný pohyb 
příslušných služeb a osob se zdravotním 
postižením. Tato směrnice tudíž členským 
státům umožňuje zahrnout zastavěné 
prostředí používané při poskytování služeb 
spadajících do oblasti působnosti této 
směrnice, a zajišťuje tak soulad
s požadavky na přístupnost stanovenými
v příloze X. Požadavky na přístupnost by 
však měly být použitelné pouze při 
výstavbě nové infrastruktury nebo 
uskutečňování zásadních rekonstrukcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Tam, kde současná legislativa 
stanovuje dobrovolné dodržování 
požadavků na přístupnost, se příslušná 
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ustanovení touto směrnicí nemění.

Or. de

Odůvodnění

Pokud je uplatnění požadavků na přístupnost dobrovolné, zůstane takové i na základě této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 207
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je nezbytné stanovit, že v případě 
legislativních aktů Unie, kterými se 
zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti 
bez stanovení požadavků nebo specifikací, 
se přístupnost definuje odkazem 
na požadavky na přístupnost obsažené
v této směrnici. To se týká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU, které požadují, aby technické 
specifikace a technické nebo funkční 
požadavky koncesí, stavebních prací nebo 
služeb spadajících do jejich působnosti 
zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 
osoby s postižením nebo koncept pro 
všechny uživatele.

(24) Je nezbytné stanovit, že v případě 
legislativních aktů Unie, kterými se 
zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti 
bez stanovení požadavků nebo specifikací, 
se přístupnost definuje odkazem 
na požadavky na přístupnost obsažené
v této směrnici. To se týká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU, které požadují, aby technické 
specifikace a technické nebo funkční 
požadavky koncesí, stavebních prací nebo 
služeb spadajících do jejich působnosti 
zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 
osoby s postižením nebo koncept pro 
všechny uživatele. Stejně jako směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/13/EU37a a jakýchkoli dalších 
budoucích právních předpisů Unie 
týkajících se přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením. Tato směrnice by 
měla spotřebitelům pomoci, aby byli 
schopni se informovaně rozhodovat,
a Unie by měla přístupnost zohlednit při 
revizi směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/83/EU37b, jakož i veškerých 
stávajících nebo budoucích právních 
předpisů EU týkajících se přístupnosti.
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__________________ __________________

35 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

36 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

36 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

37 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. 
L 94, 28.3.2014, s. 243).

37 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. 
L 94, 28.3.2014, s. 243).

37a Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních
a správních předpisů členských států 
upravujících poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb (směrnice
o audiovizuálních mediálních službách) 
(Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

37b Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011
o právech spotřebitelů, kterou se mění 
směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 
85/577/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 
L 304, 22.11.2011, s. 64).

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Lucy Anderson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je nezbytné stanovit, že v případě 
legislativních aktů Unie, kterými se 
zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti 
bez stanovení požadavků nebo specifikací, 
se přístupnost definuje odkazem 
na požadavky na přístupnost obsažené
v této směrnici. To se týká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU, které požadují, aby technické 
specifikace a technické nebo funkční 
požadavky koncesí, stavebních prací nebo 
služeb spadajících do jejich působnosti 
zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 
osoby s postižením nebo koncept pro 
všechny uživatele.

(24) Je nezbytné stanovit, že v případě 
legislativních aktů Unie, kterými se 
zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti 
bez stanovení požadavků nebo specifikací, 
se přístupnost definuje odkazem 
na požadavky na přístupnost obsažené
v této směrnici. To se týká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU, které požadují, aby technické 
specifikace a technické nebo funkční 
požadavky koncesí, stavebních prací nebo 
služeb spadajících do jejich působnosti 
zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 
osoby s postižením nebo koncept pro 
všechny uživatele. Stejně jako směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/13/EU o audiovizuálních mediálních 
službách a jakýchkoli dalších budoucích 
právních předpisů EU týkajících se 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením. Tato směrnice spotřebitelům 
pomůže, aby se informovaně rozhodovali,
a EU musí přístupnost zohlednit při revizi 
nařízení 83/2011 o právech spotřebitelů, 
jakož i veškerých stávajících nebo 
budoucích právních předpisů EU 
týkajících se přístupnosti.

__________________ __________________

35 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

36 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

36 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

37 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, 

37 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, 
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energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. 
L 94, 28.3.2014, s. 243).

energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. 
L 94, 28.3.2014, s. 243).

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Anneleen Van Bossuyt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je nezbytné stanovit, že v případě 
legislativních aktů Unie, kterými se 
zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti 
bez stanovení požadavků nebo specifikací, 
se přístupnost definuje odkazem 
na požadavky na přístupnost obsažené
v této směrnici. To se týká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU, které požadují, aby technické 
specifikace a technické nebo funkční 
požadavky koncesí, stavebních prací nebo 
služeb spadajících do jejich působnosti 
zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 
osoby s postižením nebo koncept pro 
všechny uživatele.

(24) Je nezbytné stanovit, že v případě 
legislativních aktů Unie, kterými se 
zavádějí povinnosti v oblasti přístupnosti 
bez stanovení požadavků nebo specifikací, 
se přístupnost definuje odkazem 
na požadavky na přístupnost obsažené
v této směrnici. To se týká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/23/EU, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU, které požadují, aby technické 
specifikace a technické nebo funkční 
požadavky koncesí, stavebních prací nebo 
služeb spadajících do jejich působnosti 
zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 
osoby s postižením.

__________________ __________________

35 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

36 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

36 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

37 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími

37 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014
o zadávání zakázek subjekty působícími
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v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. 
L 94, 28.3.2014, s. 243).

v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a 
o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. 
L 94, 28.3.2014, s. 243).

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) V zájmu zajištění konzistentnosti 
legislativy by v oblasti přepravy cestujících 
měly být stávající legislativní akty, jimiž 
jsou upraveny určité prvky přístupnosti, 
uplatněny přednostně. Pro odvětví 
železniční dopravy se jedná o nařízení 
(ES) č. 1371/2007, (EU) č. 1300/2014
a nařízení (EU) č. 454/2011, pro odvětví 
autobusové a autokarové dopravy nařízení 
(EU) č. 181/2011, pro odvětví námořní
a říční dopravy nařízení (EU) č. 
1177/2010 a pro odvětví letecké dopravy 
nařízení (ES) č. 1107/2006. Oblasti, které 
nejsou touto legislativou upraveny, by 
měly spadat do oblasti působnosti této 
směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Přístupnost v odvětví dopravy je již upravena platnými nařízením, která by neměla by být 
obcházena nebo oslabována. Na směrnici, která je zde projednávána, by se mělo nahlížet jako 
na doplňující ke stávajícím legislativním aktům, neboť jinak by se vytvářela právní nejistota.

Pozměňovací návrh 211
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Tato směrnice by však neměla 
měnit povinnost nebo dobrovolnost 
ustanovení těchto jiných aktů Unie, jako 
je článek 67 směrnice 2014/24/EU
o kritériích pro zadání zakázky, která 
veřejní zadavatelé mohou používat
k určení hospodářsky nejvýhodnější 
nabídky. Možnost sociálních hledisek 
bude možné zahrnout, pokud podle všeho 
souvisí s předmětem dotčené veřejné 
zakázky. Tato směrnice by tudíž měla 
zajistit, aby v případě používání 
požadavků na přístupnost v souladu
s těmito jinými právními akty Unie byly 
tyto požadavky stejné v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) „Design pro všechny“ by měl být 
chápán jako koncept a složení určitého 
prostředí, včetně výrobků a služeb, 
vyznačující se tím, že je přístupný, 
chápaný a používaný v co možná 
nejširším rozsahu. Uznává se, že designu 
pro všechny lze dosáhnout 
prostřednictvím prostředků, které budou 
založené na doplňující plně 
interoperabilní pomocné technologii nebo 
zařízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Igor Šoltes
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Při určování a klasifikaci potřeb 
osob se zdravotním postižením, jež má 
daný výrobek nebo daná služba splňovat, 
by zásada univerzálního designu měla být 
chápána v souladu s obecnou poznámkou 
č. 2 (2014) k článku 9 Výboru OSN pro 
práva osob se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) „Design pro všechny“ by měl být 
chápán jako koncept a složení určitého 
prostředí, včetně výrobků a služeb, 
vyznačující se tím, že je přístupný, 
chápaný a používaný v co možná 
největším rozsahu, kde se nevylučuje 
používání specializované a plně 
interoperabilní pomocné technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Všechny hospodářské subjekty 
zapojené do dodavatelského

(28) Všechny hospodářské subjekty 
spadající do působnosti této směrnice
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a distribučního řetězce by měly zajistit, aby 
na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou 
ve shodě s požadavky na přístupnost 
uvedenými v této směrnici. Je nezbytné 
stanovit jasné a přiměřené rozdělení 
povinností podle role, kterou mají 
jednotlivé subjekty v dodavatelském
a distribučním procesu.

a zapojené do dodavatelského
a distribučního řetězce by měly zajistit, aby 
na trh dodávaly pouze výrobky, které jsou 
ve shodě s požadavky na přístupnost 
uvedenými v této směrnici. Je nezbytné 
stanovit jasné a přiměřené rozdělení 
povinností podle role, kterou mají 
jednotlivé subjekty v dodavatelském
a distribučním procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Odpovědnost za soulad výrobků
a služeb s právními předpisy by měly nést 
hospodářské subjekty podle role, kterou 
hrají v dodavatelském řetězci, aby byla 
zajištěna vysoká úroveň ochrany 
přístupnosti i spravedlivá hospodářská 
soutěž na trhu Unie.

(29) Odpovědnost za soulad výrobků
a služeb s právními předpisy by měly nést
ve spolupráci s vnitrostátními orgány
hospodářské subjekty podle role, kterou 
hrají v dodavatelském řetězci.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Odpovědnost za soulad výrobků
a služeb s právními předpisy by měly nést 
hospodářské subjekty podle role, kterou 
hrají v dodavatelském řetězci, aby byla
zajištěna vysoká úroveň ochrany 
přístupnosti i spravedlivá hospodářská 
soutěž na trhu Unie.

(29) Odpovědnost za soulad výrobků
a služeb s právními předpisy by měly nést 
hospodářské subjekty podle role, kterou 
hrají v dodavatelském řetězci, aby bylo
dosaženo plné přístupnosti i spravedlivá 
hospodářská soutěž na trhu Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 218
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Výrobce může díky svým 
podrobným znalostem procesu navrhování
a výroby nejlépe provést celkový postup 
posouzení shody. Povinnosti týkající se
posuzování shody by měl převzít výrobce.

(30) Výrobce může díky svým 
podrobným znalostem procesu navrhování
a výroby nejlépe provést celkový postup 
posouzení shody. Výrobce nese 
odpovědnost v takových případech, kdy 
byly orgánem dozoru nad trhem ve 
spolupráci s organizacemi zastupujícími 
osoby se zdravotním postižením zjištěny 
během kontrol problémy týkající se shody.

Or. it

Pozměňovací návrh 219
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Výrobce může díky svým 
podrobným znalostem procesu navrhování
a výroby nejlépe provést celkový postup 
posouzení shody. Povinnosti týkající se 
posuzování shody by měl převzít výrobce.

(30) Výrobce může díky svým 
podrobným znalostem procesu navrhování
a výroby nejlépe provést celkový postup 
posouzení shody, neměl by však být 
ponechán jenom na něm. Posílený orgán 
dohledu by mohl v tomto postupu sehrát 
klíčovou úlohu.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Anna Hedh
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Spotřebitelé, organizace
a související veřejné agentury by však 
měli mít možnost oznámit jakékoliv 
porušení v souvislosti s požadavky na 
hospodářské subjekty stanovenými v této 
směrnici, a to zejména v případě, že 
poskytované výrobky nebo služby mají 
negativní dopad na životní podmínky 
a/nebo schopnost osob se zdravotním 
postižením podílet se na vnitřním trhu 
nebo porušují zásadu rovnosti žen
a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Dovozci by měli zajistit, aby 
výrobky ze třetích zemí vstupující na trh 
Unie splňovaly požadavky na přístupnost 
uvedené v této směrnici, a zejména aby
u nich jejich výrobci provedli náležitý 
postup posouzení shody.

(32) Dovozci musí zajistit, aby výrobky 
ze třetích zemí vstupující na trh Unie 
splňovaly požadavky na přístupnost 
uvedené v této směrnici, a zejména aby
u nich jejich výrobci provedli náležitý 
postup posouzení shody. Dovozce nese 
odpovědnost v takových případech, kdy 
byly orgánem dozoru nad trhem ve 
spolupráci s organizacemi zastupujícími 
osoby se zdravotním postižením zjištěny 
během kontrol problémy týkající se shody.

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Igor Šoltes
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Požadavky na přístupnost by se
z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, 
pouze pokud dotčenému hospodářskému 
subjektu způsobují nepřiměřenou zátěž 
nebo nevyžadují změnu výrobků a služeb, 
která by měla za následek zásadní změnu
v souladu s konkrétními kritérii.

(36) Požadavky na přístupnost by
z důvodů přiměřenosti neměly dotčenému 
hospodářskému subjektu způsobovat
nepřiměřenou zátěž nebo vyžadovat změnu 
výrobků a služeb, která by měla za 
následek zásadní změnu v souladu
s konkrétními kritérii. Musí však být 
zavedeny kontrolní mechanismy, kterými 
by se ověřila oprávněnost výjimky
z uplatňování požadavků na přístupnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Požadavky na přístupnost by se
z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, 
pouze pokud dotčenému hospodářskému 
subjektu způsobují nepřiměřenou zátěž 
nebo nevyžadují změnu výrobků a služeb, 
která by měla za následek zásadní změnu
v souladu s konkrétními kritérii.

(36) Požadavky na přístupnost by se
z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, 
pouze pokud dotčenému hospodářskému 
subjektu nezpůsobují zátěž, kterou orgán 
dozoru vyhodnotí za nadměrnou, nebo 
nevyžadují změnu výrobků a služeb, která 
by měla za následek zásadní změnu
v souladu s konkrétními kritérii.

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Požadavky na přístupnost by se
z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, 
pouze pokud dotčenému hospodářskému 
subjektu způsobují nepřiměřenou zátěž 
nebo nevyžadují změnu výrobků a služeb, 
která by měla za následek zásadní změnu
v souladu s konkrétními kritérii.

(36) Požadavky na přístupnost by se
z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, 
pouze pokud dotčenému hospodářskému 
subjektu nezpůsobují nepřiměřenou zátěž 
nebo nevyžadují změnu výrobků a služeb, 
která by měla za následek zásadní změnu
v souladu s konkrétními kritérii. Musí však 
být zavedeny kontrolní mechanismy, 
kterými by se v případě potřeby ověřila 
oprávněnost výjimky z uplatňování 
požadavků na přístupnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Požadavky na přístupnost by se
z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, 
pouze pokud dotčenému hospodářskému 
subjektu způsobují nepřiměřenou zátěž 
nebo nevyžadují změnu výrobků a služeb, 
která by měla za následek zásadní změnu
v souladu s konkrétními kritérii.

(36) Požadavky na přístupnost by se
z důvodů přiměřenosti měly uplatňovat, 
pouze pokud dotčenému hospodářskému 
subjektu nezpůsobují nepřiměřenou zátěž 
nebo nevyžadují změnu výrobků a služeb, 
která by měla za následek zásadní změnu
v souladu s konkrétními kritérii. Při 
posuzování, do jaké míry nemohou být 
požadavky splněny, neboť by to 
představovalo nepřiměřenou zátěž, by 
měly být vzaty v úvahu pouze legitimní 
důvody. Neměly by mezi ně patřit 
nedostatečné určení priorit ani nedostatek 
času nebo znalostí.

Or. en

Odůvodnění

Na hospodářské subjekty by se měly vztahovat stejné právní povinnosti týkající se 
přístupnosti, neboť cílem směrnice je dosažení nejvyšší možné úrovně dostupnosti. Je důležité 
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zajistit, aby byly výjimky udrženy v jasných mezích, které nebudou dovolovat výjimky pro 
celou škálu případů. Sladění s bodem 39 směrnice o přístupnosti internetových stránek.

Pozměňovací návrh 226
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Tato směrnice by měla dodržovat 
pravidla zásady „zelenou malým
a středním podnikům“ a měla by 
zohledňovat administrativní zátěž, které 
malé a střední podniky čelí. Spíše než 
obecné výjimky a odchylky pro tyto 
podniky by měla stanovit méně striktní 
pravidla posuzování shody a měla by 
zavést ochranné doložky pro hospodářské 
subjekty. V důsledku toho by při stanovení 
pravidel pro výběr a provádění 
nejvhodnějších postupů posuzování shody 
měla být situace malých a středních 
podniků zohledněna a povinnost posuzovat 
shodu požadavků na přístupnost by měla 
být omezena tak, aby pro malé a střední 
podniky nepředstavovala nepřiměřenou 
zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc 
měly působit přiměřeně podle velikosti 
podniků a podle toho, zda se jedná
o výrobky v malých sériích nebo
o nesériovou výrobu, neměly by malým
a středním podnikům vytvářet překážky
a neměly by ohrožovat ochranu veřejných 
zájmů.

(37) Tato směrnice by měla dodržovat 
pravidla zásady „zelenou malým
a středním podnikům“ a měla by 
zohledňovat administrativní zátěž, které 
malé a střední podniky čelí. Spíše než 
obecné výjimky a odchylky pro tyto 
podniky by měla stanovit méně striktní 
pravidla posuzování shody a měla by 
zavést ochranné doložky pro hospodářské 
subjekty. V důsledku toho by při stanovení 
pravidel pro výběr a provádění 
nejvhodnějších postupů posuzování shody 
měla být situace malých a středních 
podniků zohledněna a povinnost posuzovat 
shodu požadavků na přístupnost by měla 
být omezena tak, aby pro malé a střední 
podniky nepředstavovala nepřiměřenou 
zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc 
měly působit přiměřeně podle velikosti 
podniků a podle toho, zda se jedná
o výrobky v malých sériích nebo
o nesériovou výrobu, neměly by malým
a středním podnikům vytvářet překážky
a neměly by ohrožovat ochranu veřejných 
zájmů. Kromě toho by měl být vývoj 
přístupných výrobků a služeb zahrnut 
mezi cíle stanovené pro programy 
financování malých a středních podniků
a mikropodniků.

Or. it

Pozměňovací návrh 227
Jiří Maštálka



AM\1116870CS.docx 41/145 PE599.675v01-00

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Tato směrnice by měla dodržovat 
pravidla zásady „zelenou malým
a středním podnikům“ a měla by
zohledňovat administrativní zátěž, které 
malé a střední podniky čelí. Spíše než 
obecné výjimky a odchylky pro tyto 
podniky by měla stanovit méně striktní
pravidla posuzování shody a měla by 
zavést ochranné doložky pro hospodářské 
subjekty. V důsledku toho by při stanovení 
pravidel pro výběr a provádění 
nejvhodnějších postupů posuzování shody 
měla být situace malých a středních 
podniků zohledněna a povinnost posuzovat 
shodu požadavků na přístupnost by měla 
být omezena tak, aby pro malé a střední 
podniky nepředstavovala nepřiměřenou 
zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc 
měly působit přiměřeně podle velikosti 
podniků a podle toho, zda se jedná
o výrobky v malých sériích nebo
o nesériovou výrobu, neměly by malým
a středním podnikům vytvářet překážky
a neměly by ohrožovat ochranu veřejných 
zájmů.

(37) Tato směrnice by měla mít široký 
dosah a přitom zohledňovat 
administrativní zátěž, které malé a střední 
podniky čelí. Spíše než obecné výjimky
a odchylky pro tyto podniky by měla 
stanovit přesná a účinná pravidla 
posuzování shody a hospodářské subjekty
by měly mít možnost dovolávat se 
ochranných doložek pouze za výjimečných 
okolností. Výjimky z pravidel posuzování 
shody by měly být vykládány restriktivně.
V důsledku toho by při stanovení pravidel 
pro výběr a provádění nejvhodnějších 
postupů posuzování shody měla být situace 
malých a středních podniků zohledněna
a povinnost posuzovat shodu požadavků 
na přístupnost by měla být omezena tak, 
aby pro malé a střední podniky 
nepředstavovala nepřiměřenou zátěž. 
Orgány dozoru nad trhem by navíc měly 
působit přiměřeně podle velikosti podniků
a podle toho, zda se jedná o výrobky
v malých sériích nebo o nesériovou 
výrobu, neměly by malým a středním 
podnikům vytvářet překážky a neměly by 
ohrožovat ochranu veřejných zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Tato směrnice by měla dodržovat 
pravidla zásady „zelenou malým
a středním podnikům“ a měla by

(37) Tato směrnice by měla mít široký 
dosah a přitom zohledňovat 
administrativní zátěž, které malé a střední 
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zohledňovat administrativní zátěž, které 
malé a střední podniky čelí. Spíše než 
obecné výjimky a odchylky pro tyto 
podniky by měla stanovit méně striktní
pravidla posuzování shody a měla by 
zavést ochranné doložky pro hospodářské 
subjekty. V důsledku toho by při stanovení 
pravidel pro výběr a provádění 
nejvhodnějších postupů posuzování shody 
měla být situace malých a středních 
podniků zohledněna a povinnost posuzovat 
shodu požadavků na přístupnost by měla 
být omezena tak, aby pro malé a střední 
podniky nepředstavovala nepřiměřenou 
zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc 
měly působit přiměřeně podle velikosti 
podniků a podle toho, zda se jedná
o výrobky v malých sériích nebo
o nesériovou výrobu, neměly by malým
a středním podnikům vytvářet překážky
a neměly by ohrožovat ochranu veřejných 
zájmů.

podniky čelí. Spíše než obecné výjimky
a odchylky pro tyto podniky by měla 
stanovit přesná a účinná pravidla 
posuzování shody a hospodářské subjekty
by měly mít možnost dovolávat se 
ochranných doložek pouze za výjimečných 
okolností. Výjimky z pravidel posuzování 
shody by měly být vykládány restriktivně.
V důsledku toho by při stanovení pravidel 
pro výběr a provádění nejvhodnějších 
postupů posuzování shody měla být situace 
malých a středních podniků zohledněna
a povinnost posuzovat shodu požadavků 
na přístupnost by měla být omezena tak, 
aby pro malé a střední podniky 
nepředstavovala nepřiměřenou zátěž. 
Orgány dozoru nad trhem by navíc měly 
působit přiměřeně podle velikosti podniků
a podle toho, zda se jedná o výrobky
v malých sériích nebo o nesériovou 
výrobu, neměly by malým a středním 
podnikům vytvářet překážky a neměly by 
ohrožovat ochranu veřejných zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Na hospodářské subjekty by se měly vztahovat stejné právní povinnosti týkající se 
přístupnosti, neboť cílem směrnice je dosažení nejvyšší možné úrovně dostupnosti. Je důležité 
zajistit, aby byly výjimky udrženy v jasných mezích, které nebudou dovolovat výjimky pro 
celou škálu případů.

Pozměňovací návrh 229
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Tato směrnice by měla dodržovat 
pravidla zásady „zelenou malým
a středním podnikům“ a měla by 
zohledňovat administrativní zátěž, které 
malé a střední podniky čelí. Spíše než 
obecné výjimky a odchylky pro tyto 

(37) Tato směrnice by měla dodržovat 
pravidla zásady „zelenou malým
a středním podnikům“ a měla by 
zohledňovat administrativní zátěž, které 
malé a střední podniky čelí. Spíše než 
obecné výjimky a odchylky pro tyto 
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podniky by měla stanovit méně striktní 
pravidla posuzování shody a měla by 
zavést ochranné doložky pro hospodářské 
subjekty. V důsledku toho by při stanovení 
pravidel pro výběr a provádění 
nejvhodnějších postupů posuzování shody 
měla být situace malých a středních 
podniků zohledněna a povinnost posuzovat 
shodu požadavků na přístupnost by měla 
být omezena tak, aby pro malé a střední 
podniky nepředstavovala nepřiměřenou 
zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc 
měly působit přiměřeně podle velikosti 
podniků a podle toho, zda se jedná
o výrobky v malých sériích nebo
o nesériovou výrobu, neměly by malým
a středním podnikům vytvářet překážky
a neměly by ohrožovat ochranu veřejných 
zájmů.

podniky by měla stanovit méně striktní 
pravidla posuzování shody a měla by 
zavést ochranné doložky pro hospodářské 
subjekty. V důsledku toho by při stanovení 
pravidel pro výběr a provádění 
nejvhodnějších postupů posuzování shody 
měla být situace malých a středních 
podniků zohledněna a povinnost posuzovat 
shodu požadavků na přístupnost by měla 
být omezena tak, aby pro malé a střední 
podniky nepředstavovala nepřiměřenou 
zátěž. Orgány dozoru nad trhem by navíc 
měly působit přiměřeně podle velikosti 
podniků a podle toho, zda se jedná
o výrobky v malých sériích nebo
o nesériovou výrobu, neměly by malým
a středním podnikům vytvářet překážky
a neměly by ohrožovat ochranu veřejných 
zájmů. Povinnost dodržovat požadavky na 
přístupnost by se dále neměla vztahovat 
na mikropodniky, vzhledem k jejich 
velikosti, zdrojům a povaze.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Hospodářské subjekty, které 
využily pro konkrétní výrobek nebo službu 
ochranné doložky, by měly informovat 
spotřebitele, že daný výrobek nebo daná 
služba nesplňují žádné z požadavků na 
přístupnost stanovených v této směrnici 
nebo že daný výrobek nebo daná služba 
splňuje tyto požadavky částečně, spolu
s uvedením důvodů úplného nebo 
částečného nesouladu. Tyto informace by 
měly být poskytnuty způsobem, který bude 
jasný, přístupný a snadno srozumitelný 
pro spotřebitele.
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Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli být informováni o nedostatečném zavedení požadavků na přístupnost
u daného výrobku nebo dané služby, k němuž došlo proto, že hospodářský subjekt dospěl
k závěru, že nutnost dosažení souladu s požadavky na přístupnost by měla za následek zásadní 
změnu výrobku nebo služby nebo by způsobil nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh 231
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Aby se usnadnilo posuzování shody
s použitelnými požadavky, je nezbytné 
stanovit předpoklad shody pro výrobky
a služby, které jsou ve shodě
s dobrovolnými harmonizovanými 
normami přijatými v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1025/201239 za účelem stanovení 
podrobných technických specifikací těchto 
požadavků. Komise již evropským 
normalizačním organizacím podala řadu 
žádostí o normalizaci v oblasti přístupnosti, 
které by byly relevantní pro přípravu 
harmonizovaných norem.

(39) Aby se usnadnilo posuzování shody
s použitelnými požadavky, je nezbytné 
stanovit předpoklad shody pro výrobky
a služby, které jsou ve shodě
s dobrovolnými harmonizovanými 
normami přijatými v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1025/201239 za účelem stanovení 
podrobných technických specifikací těchto 
požadavků. Komise již evropským 
normalizačním organizacím podala řadu 
žádostí o normalizaci v oblasti přístupnosti, 
které by byly relevantní pro přípravu 
harmonizovaných norem. Komise by měla 
zvážit podání dalších žádostí
o normalizaci ohledně konkrétních otázek 
týkajících se této směrnice, neboť 
harmonizované normy mohou významně 
usnadnit provádění této směrnice ze 
strany členských států a soukromého 
sektoru. V tomto ohledu by organizace 
osob se zdravotním postižením měly být 
přímo

__________________ __________________

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012
o evropské normalizaci, změně směrnic 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012
o evropské normalizaci, změně směrnic 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
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2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES
a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 
Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. 
věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES
a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 
Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. 
věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V případě, že neexistují 
harmonizované normy, měla by být 
Komise schopna, pokud je to třeba pro 
účely harmonizace trhu, přijmout 
prováděcí akty, kterými stanoví obecné 
technické specifikace pro požadavky 
na přístupnost uvedené v této směrnici.

(40) V případě, že neexistují 
harmonizované normy, měla by být 
Komise schopna, pokud je to třeba pro 
účely harmonizace trhu nebo ke 
specifikování potřeb osob s funkčním 
omezením nebo osob se zdravotním 
postižením, přijmout ve spolupráci
s organizacemi zastupujícími osoby se 
zdravotním postižením prováděcí akty, 
kterými stanoví obecné technické 
specifikace pro požadavky na přístupnost 
uvedené v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podporovat účast osob se zdravotním postižením a organizací, které tyto osoby 
zastupují, na rovnoprávném základě s ostatními zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh 233
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V případě, že neexistují 
harmonizované normy, měla by být 
Komise schopna, pokud je to třeba pro 
účely harmonizace trhu, přijmout 
prováděcí akty, kterými stanoví obecné 
technické specifikace pro požadavky 
na přístupnost uvedené v této směrnici.

(40) V případě, že neexistují 
harmonizované normy, měla by být 
Komise se zapojením organizací 
zastupujících osoby se zdravotním 
postižením schopna, pokud je to třeba pro 
účely harmonizace trhu, přijmout 
prováděcí akty, kterými stanoví obecné 
technické specifikace pro požadavky 
na přístupnost uvedené v této směrnici.

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V případě, že neexistují 
harmonizované normy, měla by být 
Komise schopna, pokud je to třeba pro 
účely harmonizace trhu, přijmout 
prováděcí akty, kterými stanoví obecné 
technické specifikace pro požadavky 
na přístupnost uvedené v této směrnici.

(40) V případě, že neexistují 
harmonizované normy, měla by být 
Komise se zapojením organizací 
zdravotně postižených osob schopna, 
pokud je to třeba pro účely harmonizace 
trhu, přijmout prováděcí akty, kterými 
stanoví obecné technické specifikace pro 
požadavky na přístupnost uvedené v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) S ohledem na stanovení 
společných technických specifikací
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a harmonizovaných norem splňujících 
požadavky na přístupnost u daných 
výrobků nebo služeb co možná 
nejúčinnějším způsobem by Komise měla 
zapojit evropské zastřešující organizace 
osob se zdravotním postižením a všechny 
další relevantní zúčastněné subjekty do 
rozhodovacího procesu všude, kde je to 
možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Při provádění dozoru nad trhem
s výrobky by orgány dozoru nad trhem 
měly posouzení přezkoumat ve spolupráci
s osobami se zdravotním postižením
a jejich organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Označení CE, které vyjadřuje 
shodu výrobku s požadavky na přístupnost 
uvedenými v této směrnici, je viditelným 
výsledkem celého postupu, jehož součástí 
je posouzení shody v širším smyslu. Tato 
směrnice by měla dodržovat obecné 
zásady, kterými se označení CE řídí a které 
jsou obsaženy v nařízení Evropského 

vypouští se
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parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh.

__________________

40 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 
9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) 
č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, 
s. 30).

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Označení CE, které vyjadřuje 
shodu výrobku s požadavky na přístupnost 
uvedenými v této směrnici, je viditelným 
výsledkem celého postupu, jehož součástí 
je posouzení shody v širším smyslu. Tato 
směrnice by měla dodržovat obecné 
zásady, kterými se označení CE řídí
a které jsou obsaženy v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 765/200840, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

vypouští se

__________________

40 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 
9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) 
č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, 
s. 30).
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Or. en

Pozměňovací návrh 239
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Označení CE, které vyjadřuje 
shodu výrobku s požadavky na přístupnost 
uvedenými v této směrnici, je viditelným 
výsledkem celého postupu, jehož součástí 
je posouzení shody v širším smyslu. Tato 
směrnice by měla dodržovat obecné 
zásady, kterými se označení CE řídí
a které jsou obsaženy v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 765/200840, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

vypouští se

__________________

40 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 
9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) 
č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, 
s. 30).

Or. en

Odůvodnění

Vyžadovat označení CE na výrobcích by bylo pro všechny strany matoucí. Následkem by byla 
situace, kdy by výrobky měly označení CE i v případě, že nejsou přístupné, a to z toho důvodu, 
že se jedná o starší výrobek, který je stále na trhu, nebo výrobek, na který se vztahuje výjimka.
Z tohoto důvodu by přístupnost neměla být vázána na označení CE.

Pozměňovací návrh 240
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Označení CE, které vyjadřuje shodu 
výrobku s požadavky na přístupnost 
uvedenými v této směrnici, je viditelným 
výsledkem celého postupu, jehož součástí 
je posouzení shody v širším smyslu. Tato 
směrnice by měla dodržovat obecné 
zásady, kterými se označení CE řídí a které 
jsou obsaženy v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh.

(44) Označení CE, které vyjadřuje shodu 
výrobku s požadavky na přístupnost 
uvedenými v této směrnici, je viditelným 
výsledkem celého postupu, jehož součástí 
je posouzení shody v širším smyslu. Tato 
směrnice by měla dodržovat obecné 
zásady, kterými se označení CE řídí a které 
jsou obsaženy v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/200840, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh. Měl by být zaveden 
samostatný systém značení, aby bylo pro 
všechny spotřebitele včetně osob se 
zdravotním postižením a osob s omezením 
souvisejícím s věkem nebo s jakýmkoliv 
jiným omezením zřetelnější, že konkrétní 
výrobky a služby splňují tuto směrnici. 
Označení CE bude z toho důvodu 
doplněno informací na obalu, která bude 
vyjadřovat přístupnost uživatelům.

__________________ __________________

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 
13.8.2008, s. 30).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 
13.8.2008, s. 30).

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V souladu s nařízením (ES) č. vypouští se
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765/2008 výrobce umístěním označení CE 
na výrobek prohlašuje, že je výrobek ve 
shodě se všemi příslušnými požadavky na 
přístupnost a že za něj nese plnou 
odpovědnost.

Or. en

Odůvodnění

Vyžadovat označení CE na výrobcích by bylo pro všechny strany matoucí. Následkem by byla 
situace, kdy by výrobky měly označení CE i v případě, že nejsou přístupné, a to z toho důvodu, 
že se jedná o starší výrobek, který je stále na trhu, nebo výrobek, na který se vztahuje výjimka.
Z toho důvodu by přístupnost neměla být vázána na označení CE.

Pozměňovací návrh 242
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V souladu s nařízením (ES) č. 
765/2008 výrobce umístěním označení CE 
na výrobek prohlašuje, že je výrobek ve 
shodě se všemi příslušnými požadavky na 
přístupnost a že za něj nese plnou 
odpovědnost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V souladu s nařízením (ES) č. 
765/2008 výrobce umístěním označení CE 
na výrobek prohlašuje, že je výrobek ve 

(45) V souladu s nařízením (ES) č. 
765/2008 výrobce umístěním označení CE 
na výrobek prohlašuje, že je výrobek ve 
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shodě se všemi příslušnými požadavky na 
přístupnost a že za něj nese plnou 
odpovědnost.

shodě se všemi příslušnými požadavky na 
přístupnost a že za něj nese plnou 
odpovědnost. Výrobce by měl za označení 
CE připojit jasný odkaz na přístupnost,
a zajistit tak lepší informovanost 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Jasný odkaz na přístupnost spotřebitelům umožní učinit informované rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 244
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) V souladu s nařízením (ES) č. 
765/2008 výrobce umístěním označení CE 
na výrobek prohlašuje, že je výrobek ve 
shodě se všemi příslušnými požadavky na 
přístupnost a že za něj nese plnou 
odpovědnost.

(45) V souladu s nařízením (ES) č. 
765/2008 výrobce umístěním označení CE 
na výrobek prohlašuje, že je výrobek ve 
shodě se všemi příslušnými požadavky na 
přístupnost a že za něj nese plnou 
odpovědnost. Výrobce by měl za označení 
CE připojit jasný odkaz na přístupnost,
a zajistit tak lepší informovanost 
spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Očekává se, že členské státy zajistí, 
aby orgány dozoru nad trhem kontrolovaly 
soulad hospodářských subjektů s kritérii 
uvedenými v čl. 12 odst. 3 podle kapitoly 

(48) Očekává se, že členské státy zajistí, 
aby orgány dozoru nad trhem kontrolovaly 
soulad hospodářských subjektů s kritérii 
uvedenými v čl. 12 odst. 3 podle kapitoly
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V. V a aby vedly pravidelné konzultace
s organizacemi zastupujícími osoby se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Vnitrostátní databáze obsahující 
všechny relevantní informace o stupni 
přístupnosti výrobků a služeb uvedených
v čl. 1 odst. 1 a 2 by umožnily lepší 
začlenění osob s funkčním omezením, 
včetně osob se zdravotním postižením,
a jejich organizací do dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Členské státy by měly zřídit veřejně 
přístupný rejstřík s databází 
nepřístupných výrobků a služeb. 
Spotřebitelé by měli mít možnost 
vyhledávat a zapisovat informace
o nepřístupných výrobcích. Členské státy 
rovněž přijmou nezbytná opatření s cílem 
informovat spotřebitele či jiné zúčastněné 
strany o možnosti podat stížnost.

Or. en
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Odůvodnění

Shromažďování stížností a statistik o událostech týkajících se nepřístupnosti výrobků a služeb 
by mělo být organizováno a financováno na evropské úrovni. Takové statistiky jsou nutné
k tomu, aby poskytovaly data pro vytváření norem a byly impulsem ke kontrolám a opatřením 
dozoru nad trhem v souvislosti s přístupností.

Pozměňovací návrh 248
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Na vnitrostátní i evropské úrovni 
by měly být zřízeny databáze 
nepřístupných výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Marco Zullo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Měl by být zaveden ochranný 
postup, který by se uplatňoval pouze
v případě, že se členské státy neshodnou 
ohledně opatření přijatých členským 
státem, a na jehož základě by byly 
zúčastněné strany informovány
o plánovaných opatřeních, pokud jde
o výrobky nesplňující požadavky 
na přístupnost podle této směrnice. Tento 
postup by měl orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty začaly v případě 
daných výrobků jednat co nejdříve.

(50) Měl by být zaveden ochranný 
postup, který by se uplatňoval pouze
v případě, že se členské státy neshodnou 
ohledně opatření přijatých členským 
státem, a na jehož základě by byly 
zúčastněné strany informovány
o plánovaných opatřeních, pokud jde
o výrobky nesplňující požadavky 
na přístupnost podle této směrnice. Tento 
postup by měl orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s organizacemi 
zastupujícími osoby se zdravotním 
postižením a s příslušnými hospodářskými 
subjekty začaly v případě daných výrobků 
jednat co nejdříve.
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Or. it

Pozměňovací návrh 250
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Měl by být zaveden ochranný 
postup, který by se uplatňoval pouze
v případě, že se členské státy neshodnou 
ohledně opatření přijatých členským 
státem, a na jehož základě by byly 
zúčastněné strany informovány
o plánovaných opatřeních, pokud jde
o výrobky nesplňující požadavky 
na přístupnost podle této směrnice. Tento 
postup by měl orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty začaly v případě 
daných výrobků jednat co nejdříve.

(50) Měl by být zaveden ochranný 
postup, který by se uplatňoval pouze
v případě, že se členské státy neshodnou 
ohledně opatření přijatých členským 
státem, a na jehož základě by byly 
zúčastněné strany informovány
o plánovaných opatřeních, pokud jde
o výrobky nesplňující požadavky 
na přístupnost podle této směrnice. Tento 
postup by měl orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s organizacemi 
zastupujícími osoby se zdravotním 
postižením a s příslušnými hospodářskými 
subjekty začaly v případě daných výrobků 
jednat co nejdříve.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podporovat účast osob se zdravotním postižením a organizací, které tyto osoby 
zastupují, na rovnoprávném základě s ostatními zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh 251
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Měl by být zaveden ochranný 
postup, který by se uplatňoval pouze
v případě, že se členské státy neshodnou 

(50) Měl by být zaveden ochranný 
postup, který by se uplatňoval pouze
v případě, že se členské státy neshodnou 
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ohledně opatření přijatých členským 
státem, a na jehož základě by byly 
zúčastněné strany informovány
o plánovaných opatřeních, pokud jde
o výrobky nesplňující požadavky 
na přístupnost podle této směrnice. Tento 
postup by měl orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty začaly v případě 
daných výrobků jednat co nejdříve.

ohledně opatření přijatých členským 
státem, a na jehož základě by byly 
zúčastněné strany informovány
o plánovaných opatřeních, pokud jde
o výrobky nesplňující požadavky 
na přístupnost podle této směrnice. Tento 
postup by měl orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s organizacemi 
zastupujícími osoby se zdravotním 
postižením a s příslušnými hospodářskými 
subjekty začaly v případě daných výrobků 
jednat co nejdříve.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) Členské státy by měly zajistit, aby 
byly k dispozici účinné a rychlé opravné 
prostředky proti rozhodnutím veřejného 
zadavatele nebo zadavatele o tom, zda 
určitá zakázka spadá do oblasti
působnosti směrnic 2014/24/EU
a 2014/25/EU. Vzhledem k současnému 
právnímu rámci pro opravné prostředky
v oblastech, které upravují směrnice 
2014/24/EU a 2014/25/EU, by však tyto 
oblasti měly být vyjmuty z ustanovení této 
směrnice týkajících se vymáhání a sankcí. 
Tímto vynětím nejsou dotčeny povinnosti 
členských států vyplývající ze Smluv 
přijmout veškerá nezbytná opatření, aby 
zaručily uplatňování a účinnost práva 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Aby měli poskytovatelé služeb 
dostatek času přizpůsobit se požadavkům 
této směrnice, je nezbytné stanovit 
přechodné období v trvání [5] let po datu 
použitelnosti této směrnice, během něhož 
nemusí výrobky používané při poskytování 
služeb uvedené na trh Unie před tím
datem splňovat požadavky na přístupnost 
podle této směrnice, pokud nebyly 
poskytovateli služeb během přechodného 
období nahrazeny. Neměla by tím být 
dotčena přechodná období a data 
použitelnosti stanovená jinými právními 
předpisy Unie o přístupnosti. Vzhledem
k nákladům a životnímu cyklu 
bankomatů, strojů pro výdej lístků
a jízdenek a odbavovacích kiosků je 
vhodné stanovit, aby v případě, že jsou 
tyto terminály využívány při poskytování 
služeb, mohly být využívány i nadále až do 
konce své ekonomické životnosti nebo do 
doby, než bude dokončeno jejich 
odpisování. Pokud se na základě 
požadovaného posouzení dospěje
k závěru, že požadavek, aby všechny 
bankomaty, stroje pro výdej lístků
a jízdenek nebo odbavovací kiosky, které 
jsou k dispozici pro poskytování stejné 
služby, splňovaly požadavky na 
přístupnost stanovené touto směrnicí, by 
představoval nepřiměřenou zátěž pro 
hospodářské subjekty, mělo by být v rámci 
posouzení rovněž stanoveno, jaký počet 
strojů splňujících tyto požadavky by byl 
dostatečný pro zajištění přístupnosti 
služeb poskytovaných daným 
poskytovatelem. Ve svém posouzení by 
měl poskytovatel služeb vzít v úvahu mimo 
jiné předpokládaný přínos pro osoby se 
zdravotním postižením a snadnost 
přístupu k přístupným zařízením.
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Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Aby měli poskytovatelé služeb 
dostatek času přizpůsobit se požadavkům 
této směrnice, je nezbytné stanovit 
přechodné období v trvání šesti let po datu 
použitelnosti této směrnice, během něhož 
nemusí výrobky používané při poskytování 
služeb, které byly uvedeny na trh Unie 
před tím datem, splňovat požadavky na 
přístupnost podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Avšak veřejné zakázky na dodávky, 
práce nebo služby, na něž se vztahuje 
směrnice 2014/24/EU nebo směrnice 
2014/25/EU a jež byly zadané před datem 
použitelnosti této směrnice, by měly
i nadále být dodány v souladu s požadavky 
na přístupnost, pokud takové existují, 
specifikovanými v těchto veřejných 
zakázkách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 256
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Požadavky na přístupnost uvedené
v této směrnici by se měly vztahovat pouze 
na ty výrobky, které byly uvedeny na trh 
Unie po vstupu vnitrostátních prováděcích 
opatření v platnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 257
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh směrnice
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti Předmět a oblast působnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V zájmu lepšího fungování 
vnitřního trhu je účelem této směrnice 
sblížení právních a správních předpisů 
členských států odstraněním překážek 
bránících volnému pohybu určitých 
přístupných výrobků a služeb.
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Or. en

Odůvodnění

Uvedení cíle směrnice v jejím prvním článku.

Pozměňovací návrh 259
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Tato směrnice zřizuje rámec pro 
stanovení požadavků na přístupnost
v Unii pro výrobky a služby uvedené
v odstavci 2 a následujících za účelem 
zajištění volného pohybu těchto výrobků
a služeb na vnitřním trhu a zároveň 
zvyšování přístupnosti těchto výrobků
a služeb pro osoby s funkčním omezením, 
včetně osob se zdravotním postižením
a starších osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 
na tyto výrobky:

1. Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 
na tyto nové výrobky uvedené na trh Unie 
po vstupu vnitrostátních opatření 
provádějících tuto směrnici v platnost:

Or. de
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Pozměňovací návrh 261
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 
na tyto výrobky:

1. Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 
na tyto nové výrobky uvedené na trh po 
datu použitelnosti této směrnice:

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že se směrnice vztahuje pouze na nové výrobky a služby.

Pozměňovací návrh 262
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technické vybavení počítačů
a operační systémy pro všeobecné účely;

a) technické vybavení počítačů pro 
všeobecné účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tyto samoobslužné terminály: b) samoobslužné terminály, zejména:

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) stroje pro výdej lístků a jízdenek; ii) stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky pro poskytování 
služeb letecké, autobusové, železniční
a vodní přepravy cestujících;

Or. de

Odůvodnění

Pro účely čl. 1 odst. 2 musí být ohledně působnosti vybraných samoobslužných terminálů
s právní jistotou stanoveno, které samoobslužné terminály jsou konkrétně míněny.

Pozměňovací návrh 265
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) automaty na prodej parkovacích 
lístků;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) odbavovací kiosky. vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Specifický odkaz na odbavovací kiosky je spolu se stroji pro výdej lístků a jízdenek uveden
v čl. 1 odst. 1 písm. b) bodu ii).

Pozměňovací návrh 267
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) platební terminály;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) platební terminály;

Or. en

Odůvodnění

Transakce prostřednictvím platebních terminálů jsou nejčastěji využívanou formou 
elektronických plateb v EU. Pokud budou platební terminály přístupnější, pomůže to členským 
státům splnit své závazky podle článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením.

Pozměňovací návrh 269
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) platební terminály;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) platební terminály;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) automaty na prodej parkovacích 
lístků;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) koncová zařízení s pokročilým 
informačním potenciálem v oblasti 
telefonních služeb určená pro veřejnost;

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Právě probíhá revize evropského kodexu pro elektronické komunikace; proto se zpravodaj 
domnívá, že je pro tuto oblast vhodnější úprava v rámci specifických odvětvových právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 273
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) koncová zařízení s pokročilým 
informačním potenciálem v oblasti 
telefonních služeb určená pro veřejnost;

c) koncová zařízení s pokročilým 
informačním potenciálem v oblasti 
interpersonálních komunikačních služeb 
určená pro veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) koncová zařízení s pokročilým 
informačním potenciálem v oblasti 
audiovizuálních služeb určená pro 
veřejnost;

d) koncová zařízení v oblasti 
audiovizuálních služeb určená pro 
veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) domácí spotřebiče ovládané 
pomocí uživatelského rozhraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Lucy Anderson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) domácí spotřebiče ovládané 
pomocí uživatelského rozhraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) čtečky elektronických knih;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré přístroje umožňující čtení elektronických knih by měly být přístupné, jelikož formát 
elektronických knih je technologicky neutrální.

Pozměňovací návrh 278
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 
na tyto služby:

(2) Kapitoly I, II až V a VII se vztahují 
na tyto služby poskytované po datu 
použitelnosti této směrnice:

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že se směrnice vztahuje pouze na nové výrobky a služby.

Pozměňovací návrh 279
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) telefonní služby a související 
koncová zařízení s pokročilým 
informačním potenciálem určená pro 
veřejnost;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právě probíhá revize evropského kodexu pro elektronické komunikace; proto se zpravodaj 
domnívá, že je pro tuto oblast vhodnější úprava v rámci specifických odvětvových právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 280
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) telefonní služby a související 
koncová zařízení s pokročilým 

a) interpersonální komunikační
služby a související koncová zařízení
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informačním potenciálem určená pro 
veřejnost;

s pokročilým informačním potenciálem 
určená pro veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) audiovizuální mediální služby
a související koncová zařízení
s pokročilým informačním potenciálem 
určená pro veřejnost;

b) architektura internetových stránek
a mobilních aplikací v rámci 
audiovizuálních mediálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) audiovizuální mediální služby
a související koncová zařízení
s pokročilým informačním potenciálem 
určená pro veřejnost;

b) internetové stránky a služby
založené na mobilních komunikacích
v rámci audiovizuálních mediálních 
služeb;

Or. en

Odůvodnění

Právě probíhá revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Požadavky na 
přístupnost by tedy měly být vloženy do uvedené směrnice. Uvedená směrnice se však 
nevztahuje na internetové stránky, mobilní aplikace a vybavení pro audiovizuální mediální 
služby. Navrhuje se proto ponechat je v tomto aktu s cílem zamezit případné právní mezeře.
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Pozměňovací návrh 283
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) audiovizuální mediální služby
a související koncová zařízení
s pokročilým informačním potenciálem 
určená pro veřejnost;

b) služby poskytující přístup
k audiovizuálním mediálním službám, 
včetně souvisejících koncových zařízení
s pokročilým informačním potenciálem 
používaných při poskytování takových 
služeb a určených pro veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) interaktivní kiosky umístěné na 
veřejných místech a související
s nakupováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících;

c) vozidla letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících
a příslušná infrastruktura;

Or. en
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Pozměňovací návrh 286
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících;

c) služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících
a služby intermodální přepravy cestujících 
ve vztahu k:

i) internetovým stránkám, službám 
poskytovaným na mobilních zařízeních, 
inteligentním jízdenkám (smart ticketing), 
poskytování informací o provozu
v reálném čase;

a
ii) samoobslužným terminálům, 
strojům pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovacím kioskům používaným pro 
poskytování služeb přepravy cestujících;

Or. de

Odůvodnění

Toto doplnění by do oblasti působnosti mělo být zahrnuto z důvodů srozumitelnosti.

Pozměňovací návrh 287
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících;

c) služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících;
s výjimkou služeb příležitostné dopravy
v souladu s čl. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 
181/2011;

Or. de
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Odůvodnění

Výjimka pro příležitostnou dopravu má zajistit, aby se na příležitostnou dopravu nutně 
nevztahovala ustanovení této směrnice. Primárním účelem zde je vyloučit malé a střední 
podniky v odvětví příležitostné dopravy.

Pozměňovací návrh 288
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících;

c) služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících, 
pokud jde o následující aspekty:

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) samoobslužné terminály umístěné 
na území Unie, včetně strojů pro výdej 
lístků a jízdenek (nejméně jedno zařízení 
na předem stanovenou plochu)
a odbavovacích kiosků (nejméně jedno 
zařízení na předem stanovenou plochu) 
používaných pro poskytování služeb 
letecké, autobusové, železniční a vodní 
přepravy cestujících;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění čl. 1 odst. 2 písm. c) bodu ii) návrhu zprávy, že alespoň jeden stroj pro výdej lístků
a jízdenek a nejméně jeden odbavovací kiosek musí splňovat požadavky týkající se 
přístupnosti uvedené v této směrnici.
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Pozměňovací návrh 290
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) internetové stránky, služby 
poskytované na mobilních zařízeních, 
terminály pro inteligentní prodej jízdenek
a poskytování informací o provozu
v reálném čase; a

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) samoobslužné terminály umístěné 
na území Unie, včetně strojů pro výdej 
lístků a jízdenek a odbavovacích kiosků 
používaných pro poskytování služeb 
přepravy cestujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bankovní služby; d) bankovní služby a platební
terminály;
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Or. it

Pozměňovací návrh 293
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bankovní služby; d) bankovní a platební služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) bankovní služby; d) bankovní služby pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické knihy; e) elektronické knihy a související 
zařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické knihy; e) elektronické knihy a přístup
k těmto knihám;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) elektronické knihy; e) elektronické knihy a čtečky 
elektronických knih;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré přístroje umožňující čtení elektronických knih by měly být přístupné, jelikož formát 
elektronických knih je technologicky neutrální.

Pozměňovací návrh 298
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) elektronické obchodování. f) elektronické obchodování, 
internetové stránky poskytovatelů výrobků
a služeb, soukromé subjekty pověřené 
poskytováním služeb obecného zájmu, 
mediální a zpravodajské internetové 
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stránky, on-line platformy a sociální 
média.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) elektronické obchodování. f) elektronické obchodování, 
internetové stránky poskytovatelů výrobků
a služeb, soukromé subjekty pověřené 
poskytováním služeb obecného zájmu, 
mediální a zpravodajské internetové 
stránky, on-line platformy a sociální 
média;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) elektronické obchodování. f) elektronické obchodování, včetně 
služeb poskytovatelů poštovních
a energetických služeb a pojištění, jež jsou 
založeny na internetových stránkách
a mobilních zařízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) elektronické obchodování. f) „on-line trh“ určený pro 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) služby poskytovatelů poštovních
a energetických služeb a pojištění, jež jsou 
založeny na internetových stránkách
a mobilních zařízeních.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly zahrnuty hlavní služby obecného zájmu, jež v současnosti nejsou 
upravené směrnicí o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru. To by 
posílilo doplňkovost těchto dvou právních předpisů.

Pozměňovací návrh 303
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) ubytovací služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) ubytovací služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) operační systémy.

Or. en

Odůvodnění

Provozní systémy jsou nyní dodávány jako služba a nejenom jako technické vybavení 
počítačů. Technické vybavení není statické a může se snadno aktualizovat.

Pozměňovací návrh 306
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kapitoly I, VI a VII této směrnice 
se vztahují na:

3. Kapitoly I, VI a VII této směrnice 
se ve vztahu k výrobkům a službám 
stanoveným v odstavcích 1 a 2 tohoto 
článku vztahují pouze na:

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejné zakázky a koncese, které 
upravují směrnice 2014/23/EU42, směrnice
2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU.

a) veřejné zakázky, na něž se vztahují 
ustanovení odstavce 3a tohoto článku,
včetně smíšených zakázek, jejichž předmět 
je určen k použití osobami bez ohledu na 
to, zda jde o veřejnost, nebo pracovníky 
veřejného zadavatele nebo zadavatele,
a které upravují směrnice 2014/24/EU
a směrnice 2014/25/EU, kde se technické 
specifikace kromě řádně odůvodněných 
výjimečných případů vypracovávají
v souladu s těmito směrnicemi tak, aby 
zohledňovaly kritéria přístupnosti pro 
osoby se zdravotním postižením nebo 
koncept pro všechny uživatele.

__________________

42 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejné zakázky a koncese, které 
upravují směrnice 2014/23/EU42, směrnice
2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU.

(a) veřejné zakázky včetně smíšených 
zakázek, jejichž předmět je určen k použití 
osobami bez ohledu na to, zda jde
o veřejnost, nebo pracovníky veřejného 
zadavatele / zadavatele, a které upravují 
směrnice 2014/24/EU a směrnice 
2014/25/EU, kde se technické specifikace 
vypracovávají tak, aby zohledňovaly 
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kritéria přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením v souladu s těmito 
směrnicemi.

__________________

42 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejné zakázky a koncese, které 
upravují směrnice 2014/23/EU42, směrnice 
2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU.

a) veřejné zakázky a koncese, které 
upravují směrnice 2014/23/EU42, směrnice 
2014/24/EU a směrnice 2014/25/EU 
navržené nebo vybudované po datu
použitelnosti této směrnice, aniž se změní 
závazná nebo dobrovolná povaha 
ustanovení.

__________________ __________________

42 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

42 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014
o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) veřejné zakázky v souladu
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s odstavcem 3a, pokud jsou technické 
specifikace těchto zakázek zveřejněny ve 
výzvě k překládání nabídek po datu 
použitelnosti této směrnice, avšak nikoli 
ve vztahu k provedeným změnám ve 
veřejných zakázkách, pokud byla dotčená 
zakázka zadána před tímto datem;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) programy v souladu s odstavcem 
3b schválené po datu použitelnosti této 
směrnice nebo dokumentace k provádění 
takových programů, pokud je zveřejněna 
po uvedeném datu.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) novou, rekonstruovanou nebo 
modernizovanou dopravní infrastrukturu
v souladu s odstavcem 3d, jejíž plánování 
nebo budování je zahájeno po datu 
použitelnosti této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přípravu a provádění programů 
podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova
a Evropském námořním a rybářském 
fondu43 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1304/201344;

vypouští se

__________________

43 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova
a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 320).

44 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o Evropském sociálním 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1081/2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přípravu a provádění programů 
podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova
a Evropském námořním a rybářském 
fondu43 a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1304/201344;

b) přípravu a provádění programů 
podle evropských strukturálních
a investičních fondů, které stanoví 
zohlednění přístupnosti pro osoby 
se zdravotním postižením po celou dobu 
přípravy a uplatňování těchto programů, 
jak je v současné době stanoveno
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova
a Evropském námořním a rybářském 
fondu43 a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1304/201344;

__________________ __________________

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o Evropském sociálním fondu a 
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o Evropském sociálním fondu a 
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Edward Czesak
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nabídková řízení na veřejné služby
v přepravě cestujících po železnici a silnici 
podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1370/200745;

vypouští se

__________________

45 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 
2007 o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici a 
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69
a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) nabídková řízení na veřejné služby
v přepravě cestujících po železnici a silnici 
podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1370/200745;

c) smlouvy o veřejných zakázkách, 
které jsou v přepravě cestujících po 
železnici a silnici podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1370/200745 zadány po datu 
použitelnosti této směrnice, a to buď 
prostřednictvím zadávacího řízení, nebo 
přímo, pokud byly požadavky na 
přístupnost stanoveny příslušnými orgány 
jako výběrové kritérium;

__________________ __________________

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007
o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. 
věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007
o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. 
věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).
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Or. de

Odůvodnění

Příslušné orgány mohou samy zvolit, zda soulad s požadavky na přístupnost bude, nebo 
nebude kritériem pro zadávání. Pokud z něj podmínku učiní, musí však toto kritérium být
v souladu s požadavky na přístupnost uvedenými v této směrnici.

Pozměňovací návrh 317
Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dopravní infrastrukturu v souladu
s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1315/201346.

vypouští se

__________________

46 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 
11. prosince 2013 o hlavních směrech 
Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Z povinnosti plnit požadavky na 
přístupnost uvedené v této směrnici jsou
z důvodu své velikosti, svých omezených 
zdrojů a své povahy vyloučeny 
mikropodniky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 319
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kapitoly I, II a VII této směrnice 
se vztahují na tyto služby:

a) zastavěné prostředí používané 
zákazníky služeb přepravy cestujících, 
včetně prostředí, které je spravováno 
poskytovateli služeb a provozovateli 
infrastruktury;

b) zastavěné prostředí používané 
zákazníky bankovních služeb;

c) zastavěné prostředí používané 
zákazníky telefonních služeb, včetně 
klientských center a obchodů 
provozovaných telefonními operátory.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylky od ustanovení této 
směrnice mohou být uděleny v případech, 
kdy jsou výrobky a služby, na něž se
směrnice vztahuje, produkovány 
mikropodniky.

Or. it

Pozměňovací návrh 321
Jiří Maštálka
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou zachovat 
nebo zavést opatření v souladu s právními 
předpisy Unie, která jsou přísnější než 
minimální požadavky na přístupnost 
stanovené touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Touto směrnicí nejsou dotčeny 
právní předpisy Unie nebo členských států 
týkající se autorského práva a práv s ním 
souvisejících.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavec 3 se vztahuje na výrobky
a služby uvedené v odstavcích 1 a 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Touto směrnicí nejsou dotčena 
ustanovení uvedená v následujících 
právních předpisech Unie, souvisejí-li
s přístupností uvedenou v nařízení (ES) č. 
1371/2007, pokud jde o poskytování 
určitých informací o přístupnosti 
železničních služeb, které se poskytují na 
vyžádání, a pokud jde o poskytování 
jízdenek; nařízení (EU) č. 1300/2014, 
pokud jde o stanovení technické 
specifikace pro interoperabilitu týkající se 
určitých prvků přístupnosti železničního 
systému Unie pro osoby se zdravotním 
postižením a osoby s omezenou schopností 
pohybu; nařízení (EU) č. 454/2011 ve věci 
technické specifikace pro interoperabilitu, 
která se vztahuje na subsystém pro 
„využití telematiky v osobní dopravě“
v rámci transevropského železničního 
systému; nařízení (EU) č. 181/2011,
pokud jde o poskytování určitých 
informací o podmínkách přístupu, které 
musí být cestujícím sděleny; a nařízení 
(EU) č. 1177/2010, v němž se stanoví 
určité informace o podmínkách přístupu, 
které musí být cestujícím sděleny,
a nařízení (EU) č. 1107/2006, pokud jde
o poskytování informací, které jsou v něm 
uvedeny, v letecké dopravě. Tato směrnice 
doplňuje uvedená nařízení stanovením 
dalších požadavků na přístupnost ohledně 
aspektů, na které se tato nařízení 
nevztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Minimální harmonizace

1. Členské státy zachovají opatření
v souladu s právními předpisy Unie, která 
jsou přísnější než minimální požadavky 
stanovené touto směrnicí.

2. Členské státy mohou zavést 
opatření v souladu s právními předpisy 
Unie, která jsou přísnější než minimální 
požadavky stanovené touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Vynětí mikropodniků

Členské státy mohou z uplatnění této 
směrnice vyloučit mikropodniky, 
vzhledem k velikosti, zdrojům a povaze 
těchto hospodářských subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou pro osoby se 
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ovladatelné a srozumitelné pro osoby
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, na rovnoprávném 
základě s ostatními; 

zdravotním postižením použitelné na 
rovnoprávném základě s ostatními 
obvyklým způsobem a v zásadě bez cizí 
pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 
ovladatelné a srozumitelné pro osoby
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, na rovnoprávném 
základě s ostatními;

1) přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 
ovladatelné, srozumitelné a robustní pro 
osoby s funkčním omezením a osoby se 
zdravotním postižením, na rovnoprávném 
základě s ostatními;

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zachován odkaz na „osoby s funkčním omezením“ i na termín „osoby se 
zdravotním postižením“, s cílem ilustrovat, že prospěch z této směrnice bude mít mnohem 
širší část populace. I tehdy, když se bude zpracovávat analýza odhadovaných nákladů
a přínosů, je důležité zohlednit celou populaci, která bude ze zpřístupnění výrobků a služeb 
těžit.

Pozměňovací návrh 329
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 
ovladatelné a srozumitelné pro osoby
s funkčním omezením, včetně osob se 

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 
ovladatelné a srozumitelné pro osoby
s funkčním omezením a osoby se 
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zdravotním postižením, na rovnoprávném 
základě s ostatními; 

zdravotním postižením, na rovnoprávném 
základě s ostatními;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 
ovladatelné a srozumitelné pro osoby
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, na rovnoprávném 
základě s ostatními; 

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 
ovladatelné a srozumitelné pro osoby
s funkčním omezením a osoby se 
zdravotním postižením, na rovnoprávném 
základě s ostatními;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 
ovladatelné a srozumitelné pro osoby
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, na rovnoprávném 
základě s ostatními; 

1) „přístupnými výrobky a službami“ 
výrobky a služby, které jsou vnímatelné, 
ovladatelné, použitelné a srozumitelné pro 
osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením, na 
rovnoprávném základě s ostatními; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 332
Marlene Mizzi
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „přístupností“ míra, do jaké 
mohou být výrobky, systémy, služby, 
prostředí a zařízení používány osobami
z různých skupin obyvatelstva bez ohledu 
na věk nebo zdravotní postižení k dosažení 
specifického cíle ve stanoveném kontextu 
užívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „univerzálním designem“, 
označovaným též jako „design pro 
všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 
programů a služeb tak, aby je mohly v co 
největší míře využívat všechny osoby bez 
nutnosti úprav nebo specializovaného 
designu; „univerzální design“ nevylučuje 
podpůrné pomůcky pro určité skupiny 
osob s funkčním omezením, včetně osob
se zdravotním postižením, pokud jsou 
zapotřebí;

2) „univerzálním designem“, 
označovaným též jako „design pro 
všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 
programů a služeb tak, aby je mohly v co 
největší míře využívat všechny osoby bez 
nutnosti úprav nebo specializovaného 
designu; „univerzální design“ by mohl být 
dosažen i prostředky interoperability
s podpůrnými pomůckami pro osoby se 
zdravotním postižením, pokud jsou 
zapotřebí;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „univerzálním designem“, 
označovaným též jako „design pro 
všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 
programů a služeb tak, aby je mohly v co 
největší míře využívat všechny osoby bez 
nutnosti úprav nebo specializovaného 
designu; „univerzální design“ nevylučuje 
podpůrné pomůcky pro určité skupiny 
osob s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, pokud jsou 
zapotřebí;

2) „univerzálním designem“, 
označovaným též jako „design pro 
všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 
programů a služeb tak, aby je mohly, je-li 
to technicky možné, v co největší míře 
využívat všechny osoby bez nutnosti úprav 
nebo specializovaného designu; 
„univerzální design“ nevylučuje nutnost 
připojit podpůrné pomůcky, jako 
například aplikace třetích stran, periferní 
zařízení, software či hardware ke 
konkrétnímu výrobku proto, aby mohly 
přístup k němu mít specifické skupiny 
osob s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením;

Or. de

Pozměňovací návrh 335
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „univerzálním designem“, 
označovaným též jako „design pro 
všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 
programů a služeb tak, aby je mohly v co 
největší míře využívat všechny osoby bez 
nutnosti úprav nebo specializovaného 
designu; „univerzální design“ nevylučuje 
podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, pokud jsou 
zapotřebí;

2) „univerzálním designem“, 
označovaným též jako „design pro 
všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 
programů a služeb tak, aby je mohly v co 
největší míře využívat všechny osoby bez 
nutnosti úprav nebo specializovaného 
designu; univerzální design“ nevylučuje 
podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob
s funkčním omezením a osob se 
zdravotním postižením, pokud jsou 
zapotřebí;

Or. en

Odůvodnění

Univerzální design je nejvhodnější koncept, jenž může být využit v souvislosti s aktem
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o přístupnosti, a je výslovně uveden v čl. 4 písm. f) úmluvy UNCRPD.

Pozměňovací návrh 336
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „univerzálním designem“, 
označovaným též jako „design pro 
všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 
programů a služeb tak, aby je mohly v co 
největší míře využívat všechny osoby bez 
nutnosti úprav nebo specializovaného 
designu; „univerzální design“ nevylučuje 
podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob
s funkčním omezením, včetně osob se 
zdravotním postižením, pokud jsou 
zapotřebí;

2) „univerzálním designem“, 
označovaným též jako „design pro 
všechny“, navrhování výrobků, vybavení, 
programů a služeb tak, aby je mohly v co 
největší míře využívat všechny osoby bez 
nutnosti úprav nebo specializovaného 
designu; univerzální design“ nevylučuje 
podpůrné pomůcky pro určité skupiny osob
s funkčním omezením a osob se 
zdravotním postižením, pokud jsou 
zapotřebí;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „osobami s funkčním omezením“ 
osoby, které mají trvalé nebo dočasné 
fyzické, duševní, mentální nebo smyslové 
poškození, postižení v souvislosti s věkem 
nebo jiné omezení tělesných funkcí nebo 
struktur, které v interakci s různými 
překážkami může omezovat jejich přístup
k výrobkům a službám, což vede k situaci, 
která vyžaduje přizpůsobení výrobků
a služeb jejich zvláštním potřebám;

3) „osobami s funkčním omezením“ 
osoby, které mají trvalé nebo dočasné 
fyzické, duševní, kognitivní, mentální nebo 
smyslové poškození, postižení v souvislosti
s věkem nebo jiné omezení tělesných 
funkcí nebo struktur, které v interakci
s různými překážkami může omezovat 
jejich přístup k výrobkům a službám, což 
vede k situaci, která vyžaduje přizpůsobení 
výrobků a služeb jejich zvláštním 
potřebám;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 338
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „osobami se zdravotním 
postižením“ osoby mající dlouhodobé 
fyzické, duševní, mentální nebo smyslové 
postižení, které v interakci s různými 
překážkami může bránit jejich plnému
a účinnému zapojení do společnosti na 
rovnoprávném základě s ostatními;

4) „osobami se zdravotním 
postižením“ osoby mající dlouhodobé 
fyzické, duševní, kognitivní, mentální nebo 
smyslové postižení, které v interakci
s různými překážkami může bránit jejich 
plnému a účinnému zapojení do 
společnosti na rovnoprávném základě
s ostatními;

Or. fi

Pozměňovací návrh 339
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „přístupem k audiovizuálním 
mediálním službám“ prvky nezbytné pro 
umožnění použití poskytovaných 
audiovizuálních mediálních služeb, 
zejména různými prostředky pro přenos 
audiovizuálních mediálních služeb,
v míře, do jaké to nestanovuje směrnice
2010/13/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 a (nový)



AM\1116870CS.docx 95/145 PE599.675v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „elektronickou knihou“ digitální 
nebo elektronické knihy poskytované 
stahováním nebo internetovými přenosy 
(„streaming“) z internetových stránek tak, 
aby je bylo možné prohlížet na počítači, 
smartphonu, ve čtečce elektronických 
knih nebo na jiných čtecích zařízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Marlene Mizzi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) „internetovými stránkami“ 
všechny verze internetových stránek, 
včetně těch, které jsou navržené pro 
přístup z mobilního zařízení nebo 
jakýmikoli jinými prostředky. Nabízí-li 
aplikace navržená vlastníky internetové 
stránky služby spojené s touto stránkou, 
vztahuje se tato definice i na takovou 
aplikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „telefonními službami“ služby ve 
smyslu čl. 2 písm. c) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/21/ES48;

vypouští se
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__________________

48 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002
o společném předpisovém rámci pro sítě
a služby elektronických komunikací (Úř. 
věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

Or. en

Odůvodnění

Právě probíhá revize evropského kodexu pro elektronické komunikace; proto se zpravodaj 
domnívá, že je pro tuto oblast vhodnější úprava v rámci specifických odvětvových právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 343
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „telefonními službami“ služby ve 
smyslu čl. 2 písm. c) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/21/ES48;

7) „službami interpersonální 
komunikace“ služby, jak jsou definované
v čl. 2 bodu 5 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/21/ES48; 

__________________ __________________

48 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002
o společném předpisovém rámci pro sítě
a služby elektronických komunikací (Úř. 
věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

48 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady .... ...., kterou se zřizuje evropský 
kodex pro elektronické komunikace (Úř. 
věst. L ....).

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „stažením z oběhu“ jakékoli 
opatření, jehož cílem je navrácení 
výrobku, který byl již dodán koncovému 
uživateli;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a) „bankovními službami“ služby 
umožňující spotřebitelům otevřít
a používat platební účet se základními 
prvky v Unii ve smyslu směrnice 
2014/92/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „elektronickým obchodováním“ 
online prodej výrobků a služeb.

21) „on-line trhem“ digitální služba, 
která spotřebitelům ve smyslu čl. 4 odst. 1 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/11/EU1a umožňuje uzavírat
s obchodníky ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. 
b) uvedené směrnice on-line smlouvy
o prodeji a o poskytnutí služeb, a to 
prostřednictvím internetových stránek 
on-line trhu nebo prostřednictvím 
internetových stránek obchodníka, jež 
využívají výpočetních služeb 
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poskytovaných on-line trhem;

__________________

1a Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 
2013 o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů a o změně nařízení 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 
18.6.2013, s. 63).

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a) „pomocnou technologií“ jakýkoli 
předmět, zařízení nebo systém výrobků, 
který je použit ke zvýšení, udržení nebo 
zlepšení funkčních schopností osob
s funkčními omezeními a osobami se 
zdravotním postižením a starší osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a) „pomocnou technologií“ se rozumí 
jakýkoli předmět, zařízení nebo systém 
výrobků, bez ohledu na to, zda byl získán 
obchodní cestou, nebo upraven či 
přizpůsoben, použitý ke zvýšení, udržení 
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nebo zlepšení funkčních schopností osob 
se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21b) „službou pro usnadnění přístupu“ 
služba, jako je zvukový popis, titulky pro 
neslyšící a nedoslýchavé a znakový jazyk, 
která zlepšuje přístupnost audiovizuálního 
obsahu, zejména programů, pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21c) „titulky pro neslyšící
a nedoslýchavé“ synchronizované vizuální 
textové alternativy k mluvenému slovu i 
k neverbálním zvukovým informacím, 
které jsou nezbytné k porozumění 
mediálnímu obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
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Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21d) „zvukovým popisem“ doplňkové 
slyšitelné vyprávění, jímž jsou prokládány 
dialogy a které popisuje důležité aspekty 
vizuálního obsahu audiovizuálních médií, 
jimž není možné porozumět jen z hlavního 
zvukového záznamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21e) „mluvenými titulky nebo 
zvukovými titulky“ nahlas čtené titulky
v národním jazyce, je-li zvukový projev
v jiném jazyce;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21f) „přenosovými službami“ telefonní 
služby poskytované tlumočníky, které 
umožňují neslyšícím nebo nedoslýchavým 
osobám nebo osobám s poruchou řeči 
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komunikovat prostřednictvím tlumočníka 
se slyšící osobou způsobem, který je 
„funkčně rovnocenný“ schopnosti osoby 
bez zdravotního postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 21 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21g) „textem v reálném čase“ 
komunikace prostřednictvím přenosu 
textu, při níž jsou znaky přenášeny přes 
terminál v okamžiku, kdy jsou psány, a to 
tak, že uživateli se komunikace jeví jako 
plynulá;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobky
a služby uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2 
splňovaly požadavky na přístupnost 
stanovené v příloze I v souladu s odstavci 2 
až 9 tohoto článku.

1. Členské státy zajistí, aby výrobky
a služby uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2 
splňovaly požadavky na přístupnost 
stanovené v příloze I v souladu s odstavci 2 
až 9 tohoto článku. Používání pomocné 
technologie k dosažení cíle přístupnosti je 
přípustné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby výrobky
a služby uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2 
splňovaly požadavky na přístupnost 
stanovené v příloze I v souladu s odstavci 2 
až 9 tohoto článku.

1. Členské státy prostřednictvím 
příslušných orgánů zajistí, aby výrobky
a služby uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2 
splňovaly požadavky na přístupnost 
stanovené v příloze I v souladu s odstavci 2 
až 9 tohoto článku.

Or. ro

Pozměňovací návrh 357
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické vybavení počítačů
a operační systémy pro všeobecné účely 
musí splňovat požadavky stanovené
v oddíle I přílohy I.

2. Technické vybavení počítačů
a operační systémy pro všeobecné účely
a rovněž domácí spotřebiče ovládané 
pomocí uživatelského rozhraní musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle
I přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické vybavení počítačů
a operační systémy pro všeobecné účely 
musí splňovat požadavky stanovené

2. Technické vybavení počítačů
a operační systémy pro všeobecné účely
a rovněž domácí spotřebiče ovládané 
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v oddíle I přílohy I. pomocí uživatelského rozhraní musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle
I přílohy I.

Or. ro

Pozměňovací návrh 359
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Technické vybavení počítačů
a operační systémy pro všeobecné účely 
musí splňovat požadavky stanovené
v oddíle I přílohy I.

2. Technické vybavení počítačů
a operační systémy pro všeobecné účely
a čtečky elektronických knih musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle
I přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré přístroje umožňující čtení elektronických knih by měly být přístupné, jelikož formát 
elektronických knih je technologicky neutrální.

Pozměňovací návrh 360
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tyto samoobslužné terminály: 
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

3. Tyto samoobslužné terminály: 
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek, 
odbavovací kiosky a platební terminály
musí splňovat požadavky stanovené
v oddíle II přílohy I.

Or. en
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Pozměňovací návrh 361
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tyto samoobslužné terminály:
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

3. přiměřený počet samoobslužných 
terminálů musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle II přílohy I: 
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky.

Or. de

Pozměňovací návrh 362
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tyto samoobslužné terminály: 
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

3. Tyto samoobslužné terminály: 
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek, 
odbavovací kiosky a platební terminály
musí splňovat požadavky stanovené
v oddíle II přílohy I.

Or. it

Pozměňovací návrh 363
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tyto samoobslužné terminály: 3. Tyto samoobslužné terminály: 
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automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky a platební terminály 
musí splňovat požadavky stanovené
v oddíle II přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tyto samoobslužné terminály: 
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

3. Tyto samoobslužné terminály: 
platební terminály, automatické bankovní 
stroje (bankomaty), stroje pro výdej lístků
a jízdenek a odbavovací kiosky musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle II 
přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tyto samoobslužné terminály: 
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle II přílohy I.

3. Tyto samoobslužné terminály: 
automatické bankovní stroje (bankomaty), 
stroje pro výdej lístků a jízdenek, platební 
terminály a odbavovací kiosky musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle II 
přílohy I.

Or. en
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Odůvodnění

Transakce prostřednictvím platebních terminálů jsou nejčastěji využívanou formou 
elektronických plateb v EU. Pokud budou platební terminály přístupnější, pomůže to členským 
státům splnit své závazky podle článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením.

Pozměňovací návrh 366
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Telefonní služby, včetně služeb 
tísňového volání, a související koncová 
zařízení s pokročilým informačním 
potenciálem určená pro veřejnost musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle III 
přílohy I.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právě probíhá revize evropského kodexu pro elektronické komunikace; proto se zpravodaj 
domnívá, že je pro tuto oblast vhodnější úprava v rámci specifických odvětvových právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 367
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Telefonní služby, včetně služeb 
tísňového volání, a související koncová 
zařízení s pokročilým informačním 
potenciálem určená pro veřejnost musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle III 
přílohy I.

4. Služby interpersonální 
komunikace, včetně služeb tísňového 
volání, a související koncová zařízení
s pokročilým informačním potenciálem 
určená pro veřejnost musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle III přílohy I.
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Or. en

Pozměňovací návrh 368
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Telefonní služby, včetně služeb 
tísňového volání, a související koncová 
zařízení s pokročilým informačním 
potenciálem určená pro veřejnost musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle III 
přílohy I.

4. Telefonní služby, včetně služeb 
tísňového volání, a související koncová 
zařízení s pokročilým informačním 
potenciálem určená pro veřejnost musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle III 
přílohy I. Členské státy zajistí na celém 
svém území dostupnost alespoň jedné 
služby pro přenos textu a jedné služby pro 
přenos videa a neustále přitom zajišťují,
a to v konzultaci s organizacemi uživatelů 
včetně organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením, aby tyto přenosové 
služby byly interoperabilní s telefonními 
službami. Členské státy rovněž zajistí 
dostupnost komunikace prostřednictvím 
zvuku, videa a textu v reálném čase 
(„úplná konverzace“) s celostátními, 
regionálními a místními tísňovými 
službami.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Audiovizuální mediální služby
a související koncová zařízení
s pokročilým informačním potenciálem 
určená pro veřejnost musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.

5. koncová zařízení ve vztahu
k audiovizuálním mediálním službám
a architektura internetových stránek
a mobilních aplikací v rámci 
audiovizuálních mediálních služeb musí 
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splňovat požadavky stanovené v oddíle IV 
přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Audiovizuální mediální služby
a související koncová zařízení
s pokročilým informačním potenciálem 
určená pro veřejnost musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.

5. Internetové stránky a internetové 
služby audiovizuálních mediálních služeb
a související koncová zařízení
s pokročilým informačním potenciálem 
určená pro veřejnost musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle IV přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Právě probíhá revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Požadavky na 
přístupnost by tedy měly být vloženy do této směrnice. Uvedená směrnice se však nevztahuje 
na internetové stránky, mobilní aplikace a vybavení pro audiovizuální mediální služby. 
Navrhuje se proto ponechat je v tomto aktu s cílem zamezit případné právní mezeře.

Pozměňovací návrh 371
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do data uvedeného v čl. 27 odst. 2 
zpřístupní poskytovatelé audiovizuálních 
mediálních služeb vysílající v EU své 
služby, a to tak, že

– alespoň 75 % celkového programu 
bude zahrnovat titulky pro neslyšící
a nedoslýchavé,
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– nejméně 75 % celkového 
programu s titulky v národním jazyce 
bude obsahovat mluvené titulky;

– alespoň 5 % celkového programu 
bude opatřeno tlumočením do znakového 
jazyka.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících, 
internetové stránky těchto služeb a služby
poskytované na mobilních zařízeních, 
terminály pro inteligentní prodej jízdenek, 
poskytování informací o provozu
v reálném čase a samoobslužné terminály, 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky používané pro účely 
poskytování přepravních služeb cestujícím 
musí splňovat odpovídající požadavky 
stanovené v oddíle V přílohy I.

(6) vhodný počet služeb letecké, 
autobusové, železniční a vodní přepravy 
cestujících, internetových stránek těchto 
služeb a služeb poskytovaných na 
mobilních zařízeních, terminálů pro 
inteligentní prodej jízdenek, poskytování 
informací o provozu v reálném čase
a samoobslužných terminálů, strojů pro 
výdej lístků a jízdenek a odbavovacích
kiosků používaných pro účely poskytování 
přepravních služeb cestujícím musí 
splňovat odpovídající požadavky stanovené
v oddíle V přílohy I.

Or. de

Pozměňovací návrh 373
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících, 
internetové stránky těchto služeb a služby 
poskytované na mobilních zařízeních, 

(6) Služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících
a služby intermodální přepravy 
cestujících, internetové stránky těchto 
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terminály pro inteligentní prodej jízdenek, 
poskytování informací o provozu
v reálném čase a samoobslužné terminály, 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky používané pro účely 
poskytování přepravních služeb cestujícím 
musí splňovat odpovídající požadavky 
stanovené v oddíle V přílohy I.

služeb a služby poskytované na mobilních 
zařízeních, terminály pro inteligentní 
prodej jízdenek, poskytování informací
o provozu v reálném čase a samoobslužné 
terminály, stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky používané pro účely 
poskytování přepravních služeb cestujícím 
mají povinnost splňovat odpovídající 
požadavky stanovené v oddíle V přílohy I, 
pouze pokud tyto požadavky již nejsou 
zahrnuty do následujících příslušných 
specifických právních předpisů:

– pokud jde o železniční dopravu, 
nařízení (ES) č. 1371/2007, nařízení (EU) 
č. 1300/2014 a nařízení (EU) č. 454/2011,

– pokud jde o autobusovou
a autokarovou dopravu, nařízení (EU) č. 
181/2011,

– pokud jde o námořní a říční 
dopravu, nařízení (EU) č. 1177/2010, a

– pokud jde o leteckou dopravu, 
nařízení (EU) č. 1107/2006.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení, jimiž je upravena přístupnost v odvětví dopravy, se již uplatňují, a neměla by být 
obcházena nebo oslabována. Na směrnici, která je zde projednávána, by se mělo nahlížet jako 
na doplňující ke stávajícím legislativním aktům, neboť jinak by se vytvářela právní nejistota.

Pozměňovací návrh 374
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících, 
internetové stránky těchto služeb a služby 
poskytované na mobilních zařízeních, 
terminály pro inteligentní prodej jízdenek, 
poskytování informací o provozu

6. Služby letecké, autobusové, 
železniční a vodní přepravy cestujících, 
internetové stránky těchto služeb a služby 
poskytované na mobilních zařízeních, 
terminály pro inteligentní prodej jízdenek, 
poskytování informací o provozu
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v reálném čase a samoobslužné terminály, 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky používané pro účely 
poskytování přepravních služeb cestujícím 
musí splňovat odpovídající požadavky 
stanovené v oddíle V přílohy I.

v reálném čase a samoobslužné terminály, 
stroje pro výdej lístků a jízdenek
a odbavovací kiosky používané pro účely 
poskytování přepravních služeb cestujícím 
musí splňovat odpovídající požadavky 
stanovené v oddíle V přílohy I a jsou 
přístupné osobám se zdravotním 
postižením.

Or. ro

Pozměňovací návrh 375
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Bankovní služby, internetové 
stránky bankovních služeb, bankovní 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, samoobslužné terminály, 
včetně automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

(7) Vhodný počet bankovních služeb, 
internetových stránek bankovních služeb, 
bankovních služeb poskytovaných na 
mobilních zařízeních, samoobslužných 
terminálů, včetně automatických 
bankovních strojů (bankomatů), 
používaných pro poskytování bankovních 
služeb musí splňovat požadavky stanovené
v oddíle VI přílohy I.

Or. de

Pozměňovací návrh 376
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Bankovní služby, internetové 
stránky bankovních služeb, bankovní 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, samoobslužné terminály, včetně 

7. Bankovní a platební služby, včetně 
internetových stránek bankovních služeb, 
bankovní a platební služby poskytované na 
mobilních zařízeních, samoobslužné 
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automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

terminály, včetně platebních terminálů
a automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních a platebních služeb musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle VI 
přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Transakce prostřednictvím platebních terminálů jsou nejčastěji využívanou formou 
elektronických plateb v EU. Pokud budou platební terminály přístupnější, pomůže to členským 
státům splnit své závazky podle článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením.

Pozměňovací návrh 377
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Bankovní služby, internetové 
stránky bankovních služeb, bankovní 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

7. Bankovní služby, internetové 
stránky bankovních služeb, bankovní 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb a platební terminály
musí splňovat požadavky stanovené
v oddíle VI přílohy I.

Or. it

Pozměňovací návrh 378
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Bankovní služby, internetové 7. Bankovní služby, internetové 
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stránky bankovních služeb, bankovní 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

stránky bankovních služeb, bankovní 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, samoobslužné terminály, včetně 
platebních terminálů a automatických 
bankovních strojů (bankomatů), používané 
pro poskytování bankovních služeb musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle VI 
přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Bankovní služby, internetové 
stránky bankovních služeb, bankovní 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních, samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

7. Bankovní služby, internetové 
stránky bankovních služeb, bankovní 
služby poskytované na mobilních 
zařízeních a platební terminály, 
samoobslužné terminály, včetně 
automatických bankovních strojů 
(bankomatů), používané pro poskytování 
bankovních služeb musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VI přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Elektronické knihy musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VII přílohy 
I.

8. Elektronické knihy a související 
vybavení musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle VII přílohy I.

Or. en
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Pozměňovací návrh 381
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Elektronické knihy musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VII přílohy 
I.

8. Elektronické knihy a čtečky 
elektronických knih musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VII přílohy 
I.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré přístroje umožňující čtení elektronických knih by měly být přístupné, jelikož formát 
elektronických knih je technologicky neutrální.

Pozměňovací návrh 382
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Elektronické obchodování musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle 
VIII přílohy I.

9. „On-line trh“ musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle VIII přílohy 
I.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Elektronické obchodování musí 9. Elektronické obchodování, 
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splňovat požadavky stanovené v oddíle 
VIII přílohy I.

internetové stránky poskytovatelů výrobků
a služeb, mediální a zpravodajské 
internetové stránky, on-line platformy
a sociální média musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle VIII přílohy I. Na 
obsah vytvořený uživateli se požadavky 
stanovené v oddíle VIII přílohy
I nevztahují, přičemž nástroje pro tvorbu 
obsahu musí být přístupné pro osoby se 
zdravotním postižením a musí usnadňovat 
tvorbu přístupného obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Elektronické obchodování musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle 
VIII přílohy I.

9. Elektronické obchodování, 
mediální a zpravodajské internetové 
stránky, on-line platformy a sociální 
média musí splňovat požadavky stanovené
v oddíle VIII přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Edward Czesak

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním 
podmínkám rozhodnout, že zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož

vypouští se
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i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory musí splňovat požadavky 
na přístupnost stanovené v oddíle X 
přílohy I, aby osobám s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, využívání tohoto prostředí co 
nejvíce usnadnily.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazeno novým článkem 3a.

Pozměňovací návrh 386
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním 
podmínkám rozhodnout, že zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož
i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory musí splňovat požadavky 
na přístupnost stanovené v oddíle X 
přílohy I, aby osobám s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, využívání tohoto prostředí co 
nejvíce usnadnily.

10. Členské státy zajistí, aby zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož
i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory, ale i jakákoli jiná služba nebo 
místo nákupu jakéhokoli výrobku 
spadajícího do působnosti této směrnice 
splňovaly požadavky na přístupnost 
stanovené v oddíle X přílohy I, aby 
osobám s funkčním omezením a osobám se 
zdravotním postižením využívání tohoto 
prostředí co nejvíce usnadnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
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Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním 
podmínkám rozhodnout, že zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož
i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory musí splňovat požadavky 
na přístupnost stanovené v oddíle X 
přílohy I, aby osobám s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, využívání tohoto prostředí co 
nejvíce usnadnily.

10. Členské státy zajistí, aby zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož
i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory, ale i jakákoli jiná služba nebo 
místo nákupu jakéhokoli výrobku 
spadajícího do působnosti této směrnice 
splňovaly požadavky na přístupnost 
stanovené v oddíle X přílohy I, aby 
osobám s funkčním omezením a osobám se 
zdravotním postižením využívání tohoto 
prostředí co nejvíce usnadnily.

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude zastavěné prostředí přístupné, může to členským státům pomoci splnit své 
závazky podle článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh 388
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám 
rozhodnout, že zastavěné prostředí, které 
využívají uživatelé služeb přepravy 
cestujících, včetně prostředí spravovaného 
poskytovateli služeb a provozovateli 
infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, 

10. Členské státy s přihlédnutím
k vnitrostátním podmínkám zajistí, aby 
zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé služeb přepravy cestujících, 
včetně prostředí spravovaného 
poskytovateli služeb a provozovateli 
infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, 
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které využívají uživatelé bankovních 
služeb, a klientská centra a obchody 
provozované telefonními operátory musí 
splňovat požadavky na přístupnost 
stanovené v oddíle X přílohy I, aby 
osobám s funkčním omezením, včetně 
osob se zdravotním postižením, využívání 
tohoto prostředí co nejvíce usnadnily.

které využívají uživatelé bankovních 
služeb, a klientská centra a obchody 
provozované telefonními operátory, ale
i jakákoli jiná služba nebo místo nákupu 
jakéhokoli výrobku uvedeného v této 
směrnici splňovaly požadavky na 
přístupnost stanovené v oddíle X přílohy I, 
aby osobám s funkčním omezením
a osobám se zdravotním postižením 
využívání tohoto prostředí co nejvíce 
usnadnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám 
rozhodnout, že zastavěné prostředí, které
využívají uživatelé služeb přepravy 
cestujících, včetně prostředí spravovaného 
poskytovateli služeb a provozovateli 
infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, 
které využívají uživatelé bankovních 
služeb, a klientská centra a obchody 
provozované telefonními operátory musí 
splňovat požadavky na přístupnost 
stanovené v oddíle X přílohy I, aby 
osobám s funkčním omezením, včetně 
osob se zdravotním postižením, využívání 
tohoto prostředí co nejvíce usnadnily.

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám 
rozhodnout, že zastavěné prostředí, které 
využívají uživatelé služeb přepravy 
cestujících, včetně prostředí spravovaného 
poskytovateli služeb a provozovateli 
infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, 
které využívají uživatelé bankovních 
služeb, a klientská centra a obchody 
provozované telefonními operátory musí, 
ale jen pokud jde o výstavbu nové 
infrastruktury a zásadních rekonstrukcí,
splňovat požadavky na přístupnost 
stanovené v oddíle X přílohy I, aby 
osobám se zdravotním postižením 
využívání tohoto prostředí co nejvíce 
usnadnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám 
rozhodnout, že zastavěné prostředí, které 
využívají uživatelé služeb přepravy 
cestujících, včetně prostředí spravovaného 
poskytovateli služeb a provozovateli 
infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, 
které využívají uživatelé bankovních 
služeb, a klientská centra a obchody 
provozované telefonními operátory musí 
splňovat požadavky na přístupnost 
stanovené v oddíle X přílohy I, aby 
osobám s funkčním omezením, včetně 
osob se zdravotním postižením, využívání 
tohoto prostředí co nejvíce usnadnily.

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám 
rozhodnout, že zastavěné prostředí, které 
využívají uživatelé služeb přepravy 
cestujících, včetně prostředí spravovaného 
poskytovateli služeb a provozovateli 
infrastruktury, jakož i zastavěné prostředí, 
které využívají uživatelé bankovních 
služeb, a klientská centra a obchody 
provozované telefonními operátory musí 
splňovat požadavky na přístupnost 
stanovené v oddíle X přílohy I, aby 
osobám se zdravotním postižením 
využívání tohoto prostředí co nejvíce 
usnadnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním 
podmínkám rozhodnout, že zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož
i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory musí splňovat požadavky 
na přístupnost stanovené v oddíle X 
přílohy I, aby osobám s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, využívání tohoto prostředí co 
nejvíce usnadnily.

10. Členské státy zajistí, že zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož
i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory budou splňovat požadavky 
na přístupnost stanovené v oddíle X 
přílohy I, aby osobám s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, využívání tohoto prostředí co 
nejvíce usnadnily.
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Or. it

Pozměňovací návrh 392
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy se mohou
s přihlédnutím k vnitrostátním 
podmínkám rozhodnout, že zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož
i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory musí splňovat požadavky 
na přístupnost stanovené v oddíle X 
přílohy I, aby osobám s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, využívání tohoto prostředí co 
nejvíce usnadnily.

10. Členské státy zajistí, že zastavěné 
prostředí, které využívají uživatelé služeb 
přepravy cestujících, včetně prostředí 
spravovaného poskytovateli služeb
a provozovateli infrastruktury, jakož
i zastavěné prostředí, které využívají 
uživatelé bankovních služeb, a klientská 
centra a obchody provozované telefonními 
operátory budou splňovat požadavky 
na přístupnost stanovené v oddíle X 
přílohy I, aby osobám s funkčním 
omezením, včetně osob se zdravotním 
postižením, využívání tohoto prostředí co 
nejvíce usnadnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Jiří Maštálka

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Služby ubytování musí splňovat 
požadavky stanovené v oddílech VIII a X 
přílohy I.

Or. en
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Pozměňovací návrh 394
Edward Czesak

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

Zastavěné prostředí

1. Členské státy se vyzývají, aby 
vyžadovaly, aby poskytovatelé služeb 
elektronické komunikace uvedení v čl. 1 
odst. 2 písm. a), poskytovatelé služeb 
osobní dopravy uvedení v čl. 1 odst. 2 
písm. c) a provozovatelé související 
infrastruktury, a poskytovatelé 
bankovních služeb pro spotřebitele 
uvedení v čl. 1 odst. 2 písm. d) zajistili, aby 
zastavěné prostředí využívané jejich 
zákazníky splňovalo požadavky na 
přístupnost podle přílohy I oddílu V, aby 
osobám se zdravotním postižením 
umožnili tyto služby využívat.

2. Aniž je dotčena platnost 
požadavků týkajících se zastavěného 
prostředí v rámci jiných právních 
předpisů Unie, členské státy se vyzývají, 
aby vyžadovaly, aby zastavěné prostředí, 
včetně dopravní infrastruktury, kterou
využívají cestující, zejména dopravní 
infrastruktury transevropské dopravní 
sítě, splňovalo požadavky na přístupnost 
podle přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmějí bránit tomu, aby Členské státy nesmějí bránit tomu, aby 
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byly na jejich území na trh dodávány 
výrobky a služby, které jsou v souladu
s touto směrnicí, z důvodů souvisejících
s požadavky na přístupnost.

byly na jejich území na trh dodávány 
výrobky a služby, které jsou v souladu
s touto směrnicí, z důvodů souvisejících
s požadavky na přístupnost, za 
předpokladu, že neporušují normy jakosti 
vyžadované na ochranu spotřebitelů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 396
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při uvádění výrobků na trh musí 
výrobci zajistit, aby výrobky byly navrženy
a vyrobeny v souladu s použitelnými
požadavky na přístupnost stanovenými
v článku 3.

1. Při uvádění výrobků na trh musí 
výrobci zajistit, aby výrobky byly navrženy
a vyrobeny v souladu s použitelnými 
požadavky na přístupnost stanovenými
v článku 3, pokud nebude soulad
s funkčními požadavky nedosažitelný, 
protože by uzpůsobení výrobku mělo za 
následek zásadní změnu ve výrobku nebo 
by výrobci způsobilo nepřiměřenou zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Požadavky stanovené v odstavci 1 
se považují za splněné i v případě, že 
výrobce zvolí použití aplikace, periferního 
zařízení, softwaru, hardwaru nebo 
zařízení v prostorách zákazníka od třetí 
osoby, které osobám se zdravotním 
postižením přístup umožní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 398
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci vypracují technickou 
dokumentaci v souladu s přílohou II
a provedou nebo nechají provést postup 
posouzení shody uvedený v dané příloze.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci vypracují technickou 
dokumentaci v souladu s přílohou II
a provedou nebo nechají provést postup 
posouzení shody uvedený v dané příloze.

Výrobci vedou dokumentaci o tom, jakým 
způsobem dosáhli příslušných funkčních 
kritérií stanovených v příloze I, na základě 
zamýšleného účelu svého výrobku. 
Výrobci si mohou určit, jakým způsobem 
bude soulad s přílohou I doložen. Mohlo 
by to zahrnovat soupis norem použitých
k dosažení funkčních kritérií nebo 
podrobné informace o způsobu, jakým 
byla funkční kritéria splněna, nebo o tom, 
do jaké míry jejich výrobky dané 
kritérium splňují. Není-li shoda relevantní
z hlediska zamýšleného užití výrobku nebo 
dosažitelnosti technologie, mělo by být 
poskytnuto vysvětlení.

Or. en
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Odůvodnění

Má se za to, že označení CE je pro požadavky na přístupnost vhodné, navrhujeme proto 
nahradit postup posuzování shody alternativní dokumentací poskytnutou výrobcem.

Pozměňovací návrh 400
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Byl-li uvedeným postupem prokázán 
soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU
prohlášení o shodě a umístí označení CE.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Byl-li uvedeným postupem prokázán 
soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě a umístí označení CE.

Byl-li uvedeným postupem prokázán 
soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Byl-li uvedeným postupem prokázán Byl-li uvedeným postupem prokázán 
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soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě a umístí označení CE.

soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Byl-li uvedeným postupem prokázán 
soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě a umístí označení CE.

Byl-li uvedeným postupem prokázán 
soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě a umístí označení CE. 
Uvedou rovněž jasný doplňkový odkaz na 
přístupnost, například „přístupný 
výrobek“.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Byl-li uvedeným postupem prokázán 
soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě a umístí označení CE.

Byl-li uvedeným postupem prokázán 
soulad výrobku s příslušnými požadavky 
na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě a umístí označení CE. 
Měli by uvést další jednoznačný údaj
o přístupnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jasný odkaz na přístupnost bude spotřebitelům dovolovat učinit informované rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 405
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny 
postupy zajišťující zachování shody
v případě sériové výroby. Je třeba patřičně 
přihlédnout ke změnám návrhu nebo 
parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem nebo jiných 
technických specifikací, na jejichž základě 
se prohlašuje shoda výrobku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny 
postupy zajišťující zachování shody
v případě sériové výroby. Je třeba patřičně 
přihlédnout ke změnám návrhu nebo 
parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem nebo jiných 
technických specifikací, na jejichž základě 
se prohlašuje shoda výrobku.

3. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny 
postupy zajišťující průběžnou 
dokumentaci v případě sériové výroby. Je 
třeba patřičně přihlédnout ke změnám 
návrhu nebo parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem nebo jiných 
technických specifikací, jež se na výrobek 
vztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci vedou knihy stížností, 
nevyhovujících výrobků a záznamy
o případech stažení výrobků z oběhu
a průběžně o všech těchto kontrolních 
činnostech informují distributory.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci vedou knihy stížností, 
nevyhovujících výrobků a záznamy
o případech stažení výrobků z oběhu
a průběžně o všech těchto kontrolních 
činnostech informují distributory.

4. Výrobci vedou knihy stížností, 
nevyhovujících výrobků a průběžně
o všech těchto kontrolních činnostech 
informují distributory.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pascal Arimont

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí dotčený členský 
stát.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Tato povinnost je již uvedena v příloze I.

Pozměňovací návrh 410
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí dotčený členský stát.

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod a bezpečnostní informace
v úředním jazyce členského státu, který 
určí dotčený členský stát.

Or. ro

Pozměňovací návrh 411
Anneleen Van Bossuyt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí dotčený členský stát.

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod v jazyce snadno 
srozumitelném spotřebitelům a ostatním 
konečným uživatelům, který určí dotčený 
členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Igor Šoltes

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7



AM\1116870CS.docx 129/145 PE599.675v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí dotčený členský stát.

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí dotčený členský stát. 
Návod a bezpečnostní informace jsou 
spotřebitelům poskytnuty v přístupných
a vícečetných formátech.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí dotčený členský stát.

7. Výrobci zajistí, aby byl k výrobku 
přiložen návod a bezpečnostní informace
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům, který určí dotčený členský stát. 
Návod a bezpečnostní informace jsou 
spotřebitelům poskytnuty v přístupných
a vícečetných formátech.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečné používání výrobků a služeb je zásadním prvkem přístupnosti. Návod a bezpečnostní 
informace by měly být spotřebitelům poskytnuty v přístupných a vícečetných formátech.

Pozměňovací návrh 414
Anneleen Van Bossuyt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody, nebo v případě potřeby
k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko 
související s přístupností, informují o tom 
výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž výrobek 
dodali na trh, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody, nebo v případě potřeby
k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko 
související s přístupností, informují o tom 
výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž výrobek 
dodali na trh, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody, nebo v případě potřeby
k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek 
není v souladu s touto směrnicí, informují
o tom výrobci neprodleně příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
výrobek dodali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en
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Pozměňovací návrh 416
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody, nebo v případě potřeby
k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko
související s přístupností, informují o tom 
výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž výrobek 
dodali na trh, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody, nebo v případě potřeby
k jeho stažení z trhu. Dále, pokud výrobek 
představuje riziko pro bezpečnost nebo 
zdraví, informují o tom výrobci neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh,
a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu
a o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody, nebo v případě potřeby
k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko 
související s přístupností, informují o tom 
výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž výrobek 
dodali na trh, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto 
výrobku do shody, nebo v případě potřeby
k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud výrobek představuje riziko 
související s přístupností, informují o tom 
výrobci do 24 hodin příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž výrobek 
dodali na trh, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o veškerých 
přijatých nápravných opatřeních.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 418
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání 
souladu výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem s cílem
zajistit soulad s požadavky uvedenými
v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v úředním jazyce země, v níž 
je výrobek distribuován. Spolupracují
s tímto orgánem na jeho žádost při 
činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika 
vyvolaná výrobky, které uvedli na trh,
a zajistit soulad s požadavky uvedenými
v článku 3.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 420
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci poskytnou příslušnému
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

9. Výrobci poskytnou příslušným
vnitrostátním orgánům všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném dotčenému orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
splnit požadavky na shodu výrobků, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 422
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
zajistit soulad výrobků, které uvedli na trh,
s požadavky uvedenými v článku 3.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 
obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 
není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 
směrnicí.

Pozměňovací návrh 423
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit neshodu výrobků, které uvedli na 
trh, a zajistit soulad s požadavky 



AM\1116870CS.docx 135/145 PE599.675v01-00

CS

uvedenými v článku 3. uvedenými v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

9. Výrobci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody výrobku, a to
v jazyce snadno srozumitelném tomuto 
orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh, a zajistit soulad s požadavky 
uvedenými v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spolupracovat s příslušnými 
vnitrostátními orgány na jejich žádost při 
činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika 
vyvolaná výrobky, na které se vztahuje 
jeho pověření.

b) spolupracovat s příslušnými 
vnitrostátními orgány na jejich žádost při 
činnostech, jejichž cílem je splnit 
požadavky na shodu výrobku, na které se 
vztahuje jeho pověření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 426
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dovozci mohou uvádět na trh 
pouze vyhovující výrobky.

1. Dovozci mohou uvádět na trh 
pouze výrobky, které jsou v souladu
s právními předpisy EU.

Or. ro

Pozměňovací návrh 427
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před uvedením výrobku na trh 
dovozci zajistí, aby výrobce provedl 
příslušný postup posuzování shody 
stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce 
vypracoval technickou dokumentaci podle 
uvedené přílohy, aby výrobek nesl 
označení CE a aby k němu byly přiloženy 
požadované doklady a aby výrobce splnil 
požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.

2. Před uvedením výrobku na trh 
dovozci zajistí, aby výrobci 
zdokumentovali, jakým způsobem dosáhli 
příslušných funkčních kritérií 
stanovených v příloze I, na základě 
zamýšleného účelu svého výrobku, a aby 
výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 
odst. 2, 5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před uvedením výrobku na trh 
dovozci zajistí, aby výrobce provedl 
příslušný postup posuzování shody 

2. Před uvedením výrobku na trh 
dovozci zajistí, aby výrobky byly ve shodě
s touto směrnicí. Zajistí, aby k výrobkům 
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stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce 
vypracoval technickou dokumentaci podle 
uvedené přílohy, aby výrobek nesl
označení CE a aby k němu byly přiloženy 
požadované doklady a aby výrobce splnil 
požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.

byly přiloženy požadované doklady a aby 
výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 
odst. 5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před uvedením výrobku na trh 
dovozci zajistí, aby výrobce provedl 
příslušný postup posuzování shody 
stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce 
vypracoval technickou dokumentaci podle 
uvedené přílohy, aby výrobek nesl 
označení CE a aby k němu byly přiloženy 
požadované doklady a aby výrobce splnil 
požadavky stanovené v čl. 5 odst. 5 a 6.

2. Před uvedením výrobku na trh 
dovozci zajistí, aby výrobce provedl 
příslušný postup posuzování shody 
stanovený v příloze II. Zajistí, aby výrobce 
vypracoval technickou dokumentaci podle 
uvedené přílohy, aby k výrobku byly 
přiloženy požadované doklady a aby 
výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 5 
odst. 5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí uvést 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom dovozce výrobce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem.

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, informuje o tom 
výrobce a orgán dozoru nad trhem
a nesmí uvést výrobek na trh, dokud 
nebude uveden do shody.
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Or. it

Pozměňovací návrh 431
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí uvést 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom dovozce výrobce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem.

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí uvést 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek nesplňuje 
požadavky na shodu, informuje o tom 
dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru 
nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí uvést 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom dovozce výrobce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem.

(3) Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí uvést 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko pro bezpečnost nebo zdraví, 
informuje o tom dovozce výrobce, jakož
i orgány dozoru nad trhem.

Or. de

Pozměňovací návrh 433
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí uvést 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom dovozce výrobce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem.

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí uvést 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko pro bezpečnost nebo zdraví, 
informuje o tom dovozce výrobce, jakož
i orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Vicky Ford, Daniel Dalton

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není ve 
shodě s požadavky na přístupnost 
stanovenými v článku 3, nesmí uvést 
výrobek na trh, dokud nebude uveden do 
shody. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informuje o tom dovozce výrobce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem.

3. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek nesplňuje
požadavky na přístupnost stanovené
v článku 3, nesmí uvést výrobek na trh, 
dokud nebude tyto požadavky splňovat. 
Dále, pokud výrobek představuje riziko, 
informuje o tom dovozce výrobce, jakož
i orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dovozci zajistí, aby byl k výrobku 5. Dovozci zajistí, aby byl k výrobku 
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přiložen návod a informace v jazyce 
snadno srozumitelném spotřebitelům
a ostatním konečným uživatelům, který 
určí dotčený členský stát.

přiložen návod a informace v úředním
jazyce země, v níž je výrobek distribuován, 
který určí dotčený členský stát.

Or. ro

Pozměňovací návrh 436
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci vedou knihy stížností, 
nevyhovujících výrobků a záznamy
o případech stažení výrobků z oběhu
a průběžně o těchto kontrolních 
činnostech informují distributory.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci vedou knihy stížností, 
nevyhovujících výrobků a záznamy
o případech stažení výrobků z oběhu
a průběžně o těchto kontrolních činnostech 
informují distributory.

7. Dovozci vedou knihy stížností, 
nevyhovujících výrobků a průběžně
o těchto kontrolních činnostech informují 
distributory.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dovozci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 
uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto výrobku do shody, nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu nebo
z oběhu. Dále, pokud výrobek představuje 
riziko, informují o tom dovozci 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž výrobek dodali na 
trh, a uvedou podrobnosti zejména
o nesouladu a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

8. Dovozci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 
uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto výrobku do shody.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Marco Zullo

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dovozci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 
uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto výrobku do shody, nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 
Dále, pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom dovozci neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh,
a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu
a o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

8. Dovozci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 
uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto výrobku do shody, nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 
Dále, pokud výrobek není v souladu
s touto směrnicí, informují o tom dovozci 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž výrobek dodali na 
trh, a uvedou podrobnosti zejména
o nesouladu a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. it
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Pozměňovací návrh 440
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dovozci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 
uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto výrobku do shody, nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 
Dále, pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom dovozci neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh,
a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu
a o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

8. Dovozci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 
uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto výrobku do shody, nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu. Dále, pokud 
výrobek představuje riziko pro bezpečnost 
nebo zdraví, informují o tom dovozci 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž výrobek dodali na 
trh, a uvedou podrobnosti zejména
o nesouladu a o veškerých přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dovozci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 
uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení
tohoto výrobku do shody, nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 
Dále, pokud výrobek představuje riziko, 
informují o tom dovozci neprodleně 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž výrobek dodali na trh,
a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu

(8) Dovozci, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není ve shodě s požadavky 
uvedenými v článku 3, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
tohoto výrobku do shody, nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 
Dále, pokud výrobek představuje riziko 
pro bezpečnost nebo zdraví, informují
o tom dovozci neprodleně příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
výrobek dodali na trh, a uvedou 
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a o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

podrobnosti zejména o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. de

Pozměňovací návrh 442
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

9. Dovozci poskytnou příslušným 
vnitrostátním orgánům všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném dotčenému orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
splnit požadavky na shodu výrobků, které 
uvedli na trh.
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Or. en

Pozměňovací návrh 444
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
zajistit soulad výrobků, které uvedli na trh.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění souvisí se zněním nového legislativního rámce. Ustanovení týkající se bezpečnosti 
obsažená v novém legislativním rámci je třeba přizpůsobit účelu této směrnice. Výrobek, který 
není přístupný osobám se zdravotním postižením, nepředstavuje riziko. Není v souladu s touto 
směrnicí.

Pozměňovací návrh 445
Maria Grapini

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v úředním jazyce země, v níž 
se nachází orgán. Spolupracují s tímto 
orgánem na jeho žádost při činnostech, 
jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná 
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odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

výrobky, které uvedli na trh.

Or. ro

Pozměňovací návrh 446
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
odůvodněné žádosti všechny informace
a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 
výrobku, a to v jazyce snadno 
srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho 
žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

9. Dovozci poskytnou příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody výrobku, a to
v jazyce snadno srozumitelném tomuto 
orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na 
jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je 
odstranit rizika vyvolaná výrobky, které 
uvedli na trh.

Or. en
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