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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta uverejnenie návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide 
o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ako návrh, ktorým sa potvrdzuje záväzok 
Európskej komisie zlepšiť prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím v Európskej 
únii. 

Je dôležité pripomenúť, že hlavným cieľom návrhu, ktorý je tiež známy ako európsky akt o 
prístupnosti, je zjednotiť a harmonizovať legislatívy členských štátov v oblasti dostupnosti. 
Začlenenie opatrení týkajúcich sa dostupnosti do vnútroštátnej legislatívy je povinnosťou, 
ku ktorej sa už krajiny, ktoré podpísali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, zaviazali na základe článku 9 tohto dohovoru. Európska únia preto pomáha 
členským štátom splniť ich záväzky tým, že harmonizuje nariadenia v tejto oblasti, a teda 
zabraňuje fragmentácii na vnútornom trhu EÚ. 

V tejto súvislosti je dôležité vnímať návrh v spojitosti s preskúmaním Európskej únie zo 
strany Výboru Organizácie spojených národov pre práva osôb so zdravotným postihnutím, 
počas ktorého sa v rámci 14. schôdze (27. – 28. augusta 2015 v Ženeve) viedol konštruktívny 
dialóg. Na základe tohto dialógu výbor CRPD prijal záverečné pripomienky týkajúce sa EÚ, 
v ktorých sa osobitne spomínala navrhovaná smernica, čo je zrejmé z ods. 29 časti, ktorá 
sa týkala článku 9 (Dostupnosť). V tomto odseku výbor CRPD vyzýva Európsku úniu, aby 
po konzultáciách s osobami so zdravotným postihnutím schválila pozmenený európsky akt 
o prístupnosti, v ktorom by boli zahrnuté aj účinné a dostupné mechanizmy presadzovania 
a podávania sťažností a riadenie sa usmerneniami uvedenými vo všeobecnej poznámke 
výboru č. 2.

Vo všeobecnosti sa možno domnievať, že tento akt sa bude vo veľkej miere týkať výrobkov a 
služieb súvisiacich s informačnými a komunikačnými technológiami (IKT), čo je dôležitým 
bodom, ktorý treba privítať. Rozsah uplatnenia je však oblasťou, v ktorej existuje reálny 
priestor na zlepšenie tak, aby sa pokryla širšia škálu tovaru a služieb vrátane dopravy, 
zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, odbornej prípravy, bývania, cestovného ruchu, 
poistenia, elektrospotrebičov, maloobchodného sektoru, právnych záležitostí, spravodlivosti, 
kultúry, aktivít vo voľnom čase a športu.

Požiadavky na prístupnosť 

Treba zabezpečiť, aby k požiadavkám boli doložené aj komplexné a podrobnejšie požiadavky 
a vysvetlenia v prílohe k návrhu, v ktorých by sa riešili potreby osôb so zdravotným 
postihnutím vrátane žien a dievčat so zdravotným postihnutím a osôb so zdravotným 
postihnutím, ktoré potrebujú intenzívnejšiu podporu. 

Požiadavky na prístupnosť zastavaných plôch nie sú dostatočné. Uvádza sa, že „môžu 
rozhodnúť“ o zahrnutí zastavaných plôch, ak sú spojené s poskytovaním produktu alebo 
služby. Toto opatrenie treba posilniť tým, že sa bude požadovať, aby súvisiace zastavané 
plochy boli prístupné, keďže pre osoby so zdravotným postihnutím nebude podstatné, či je 
služba alebo výrobok prístupný, ak k nim nebudú mať fyzický prístup. 
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Povinnosti výrobcov, oprávnených zástupcov, dovozcov a distribútorov
Mali byť schopní poskytovať informácie o vlastnostiach výrobkov súvisiacich s dostupnosťou 
kedykoľvek, nie až na základe „odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu“. 

Dohľad nad trhom v prípade výrobkov 

Informácie o neplnení požiadaviek týkajúcich sa prístupnosti, ktorými orgány disponujú, by 
sa mali zverejňovať systematicky, nie len na požiadanie.

Presadzovanie právnych predpisov

Je pozitívne, že v návrhu smernice sa uvádza, že spotrebitelia a/alebo verejné orgány alebo 
súkromné združenia môžu podať žalobu na vnútroštátny súd, ak sa stretnú s neplnením 
smernice. Vzhľadom na problémy, ktorým osoby so zdravotným postihnutím čelia pri snahe o 
získanie prístupu k samotnému systému súdnictva, však toto ustanovenie nie je dostatočné 
na to, aby sa mohli prijať dostatočné opatrenia voči hospodárskym subjektom. Bremeno 
presadzovania by teda nemalo byť založené na individuálnych krokoch spotrebiteľov, ale 
predovšetkým na komplexnom systéme vykonávania a monitorovania prepojenom 
s mechanizmom podávania sťažností spotrebiteľov. Členské štáty by museli rozšíriť 
právomoci orgánov dohľadu nad trhom týkajúce sa monitorovania a presadzovania správneho 
uplatňovania smernice.

Sankcie 

Nadobudnuté prostriedky sa opätovne investujú do opatrení týkajúcich sa prístupnosti. 
Takisto treba zabrániť tomu, aby sa zaplatenie sankcií považovalo za „lacnú“ možnosť, ako 
neuplatňovať požiadavky týkajúce sa prístupnosti uvedené v článku 3.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Chartu základných práv 
Európskej únie, a najmä na jej články 21, 
23 a 26,
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Účelom tejto smernice je prispieť k 
riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 
aproximáciou zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov a odstránením prekážok voľného 
pohybu určitých prístupných výrobkov a 
služieb. Tým sa zvýši dostupnosť 
prístupných výrobkov a služieb na 
vnútornom trhu.

(1) Účelom tejto smernice je prispieť k 
riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 
aproximáciou zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov a odstránením prekážok voľného 
pohybu prístupných výrobkov a služieb. 
Tým sa zvýši dostupnosť prístupných 
výrobkov a služieb na vnútornom trhu pre 
všetkých občanov a vytvoria sa podmienky 
pre inkluzívnu a nediskriminačnú účasť.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Dopyt po prístupných výrobkoch a 
službách je vysoký a počet obyvateľov so 
zdravotným postihnutím a/alebo 
funkčnými obmedzeniami sa z dôvodu 
starnutia obyvateľstva Európskej únie
výrazne zvýši. Prostredie, v ktorom sú 
výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje 
vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a 
uľahčuje nezávislý život.

(2) Dopyt po prístupných výrobkoch a 
službách je vysoký a počet osôb so 
zdravotným postihnutím a osôb s
obmedzeniami z dôvodu starnutia alebo s 
inými obmedzeniami sa v Európskej únii
výrazne zvýši. Prostredie, v ktorom sú 
výrobky a služby prístupnejšie a lepšie 
slúži potrebám spotrebiteľov, umožňuje 
vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a 
je predpokladom pre nezávislý život
všetkých občanov.

(Prvá časť tohto pozmeňujúceho návrhu 
(zmena vymedzenia z „obyvatelia so 
zdravotným postihnutím a/alebo funkčnými 
obmedzeniami“ na „osoby so zdravotným 
postihnutím a osoby s obmedzeniami z 
dôvodu starnutia alebo s akýmikoľvek 
inými obmedzeniami“) sa uplatňuje 
v celom texte a vyžaduje si s tým súvisiace 
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zmeny v ňom.)

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Členské štáty by mali prijať 
opatrenia na zabezpečenie plného 
a rovnocenného uplatňovania všetkých 
základných práv a slobôd. Preto je 
potrebné, aby členské štáty zohľadňovali 
hľadisko rodovej rovnosti pri rozhodovaní 
o opatreniach a požiadavkách na 
prístupnosť a zvýšenú účasť na 
vnútornom trhu pre osoby so zdravotným 
postihnutím osoby s obmedzeniami z 
dôvodu starnutia alebo s inými 
obmedzeniami.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) V Únii žije a bezbariérové 
prostredie nevyhnutne potrebuje viac ako 
80 miliónov osôb so zdravotným 
postihnutím Osoby so zdravotným 
postihnutím majú ťažkosti pri účasti 
na trhu práce aj voľnočasových 
činnostiach, pričom podľa Organizácie 
Spojených je medzi osobami 
so zdravotným postihnutím viac žien 
ako mužov. 

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2c) skutočnosť, že ženy a dievčatá 
so zdravotným postihnutím čelia viacerým 
formám diskriminácie a rodovej 
nerovnosti v oblasti starostlivosti 
si vyžaduje zvýšenú prístupnosť 
vo všetkých sektoroch.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2d) Počet starnúcich obyvateľov Únie 
sa neustále zvyšuje, čo vedie k 
významnému zvýšeniu počtu osôb s 
postihnutím súvisiacim s vekom, ktorí 
potrebujú prístupné výrobky a služby a 
správne navrhnuté vstavané prostredie, 
ktoré im umožní pokračovať v ich 
každodenných činnostiach.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2e) Marginalizácia žien so zdravotným 
postihnutím je vyššia v porovnaní s 
izoláciou, ktorej čelia muži so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 f (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2f) Stále pretrvávajú rozličné formy a 
podoby viacnásobnej diskriminácie na 
základe pohlavia a zdravotného 
postihnutia a ich výskyt vedie k 
sociálnemu vylúčeniu (napr. znížená 
sebaúcta, ekonomická závislosť, sociálna 
izolácia), vylúčeniu zo vzdelávania (napr. 
vysoká negramotnosť, nižšia úroveň 
dosiahnutého vzdelania, najmä pokiaľ ide 
o ženy) a vylúčeniu z trhu práce (nižšia 
účasť na trhu práce, tendencia dosahovať 
nízky príjem, dočasné alebo neisté 
pracovné miesta), čo spôsobuje ďalší stres 
a psychické bremeno pre osoby so 
zdravotným postihnutím a ich rodiny a 
opatrovateľov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2g) Napriek mnohých 
medzinárodných dohovorom a európskym 
právnym predpisom z nich občania stále 
nemôžu ťažiť a občianske a sociálne
práva osôb so zdravotným postihnutím sa 
plne nerešpektujú, pretože sa im 
napríklad neponúkajú spravodlivé a 
rovnaké možnosti zapojiť sa do 
politického, spoločenského a 
hospodárskeho života. Ženy a dievčatá so 
zdravotným postihnutím zostávajú na 
okraji rozhodovania, pokroku a rodovej 
rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 2 h (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2h) Univerzálna prístupnosť, dizajn pre 
všetkých a rodová perspektíva by sa mali 
zaručiť pri všetkých výrobkoch, 
nástrojoch, zariadeniach a službách, aby 
ich mohli bežne používať muži, chlapci, 
ženy aj dievčatá so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Rozdiely medzi právnymi 
predpismi a správnymi opatreniami, ktoré 
prijali členské štáty v oblasti prístupnosti 
výrobkov a služieb pre osoby s funkčnými 
obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím, vytvárajú 
prekážky voľného pohybu týchto výrobkov 
a služieb a narúšajú účinnú hospodársku 
súťaž na vnútornom trhu. Takýmito 
prekážkami obzvlášť trpia hospodárske 
subjekty, predovšetkým malé a stredné 
podniky (ďalej len „MSP“).

(3) Rozdiely medzi právnymi 
predpismi a správnymi opatreniami, ktoré 
prijali členské štáty v oblasti prístupnosti 
výrobkov a služieb pre osoby so 
zdravotným postihnutím, s obmedzením 
súvisiacim s vekom alebo s akýmkoľvek 
iným obmedzením, vytvárajú prekážky 
voľného pohybu týchto výrobkov a služieb 
a narúšajú účinnú hospodársku súťaž na 
vnútornom trhu. Takýmito prekážkami 
obzvlášť trpia hospodárske subjekty, 
predovšetkým malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“).

Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte a vyžiada si zodpovedajúce zmeny takisto 
v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Rozdiely vo vnútroštátnych 
požiadavkách na prístupnosť odrádzajú 
najmä jednotlivých odborníkov, MSP a 
mikropodniky od podnikania mimo svojich 
vlastných národných trhov. Vnútroštátne 

(4) Rozdiely vo vnútroštátnych 
požiadavkách na prístupnosť odrádzajú 
najmä jednotlivých odborníkov, MSP a 
mikropodniky od podnikania mimo svojich 
vlastných národných trhov. Vnútroštátne 
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alebo dokonca regionálne či miestne 
požiadavky na prístupnosť, ktoré členské 
štáty zaviedli, sa v súčasnosti líšia nielen 
pokiaľ ide o rozsah, ale aj pokiaľ ide o 
mieru podrobnosti. Tieto rozdiely majú 
nepriaznivý vplyv na 
konkurencieschopnosť a rast, a to z dôvodu 
dodatočných nákladov na vývoj a 
uvádzanie prístupných výrobkov a služieb 
na trh v jednotlivých krajinách.

alebo dokonca regionálne či miestne 
požiadavky na prístupnosť, ktoré členské 
štáty zaviedli, sa v súčasnosti líšia nielen 
pokiaľ ide o rozsah, ale aj pokiaľ ide o 
mieru podrobnosti. Tieto rozdiely majú 
nepriaznivý vplyv na 
konkurencieschopnosť a rast, ako aj účasť 
spotrebiteľov, a to z dôvodu dodatočných 
nákladov na vývoj a uvádzanie prístupných 
výrobkov a služieb na trh v jednotlivých 
krajinách. Vnútroštátne orgány, 
výrobcovia a poskytovatelia služieb tiež 
čelia neistote v súvislosti s požiadavkami 
na prístupnosť potenciálnych 
cezhraničných služieb, ako aj v súvislosti s 
uplatniteľným politickým rámcom 
týkajúcim sa prístupnosti.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) MSP a mikropodniky vytvárajú 
väčšinu pracovných miest v Únii, a to aj 
napriek tomu, že sú konfrontované s 
brzdami a prekážkami rozvoja svojich 
produktov a služieb, a to najmä v 
cezhraničnom kontexte. Preto by členské 
štáty mali MSP a mikropodnikom uľahčiť 
činnosť prostredníctvom harmonizácie 
vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa 
prístupnosti, avšak pri zachovaní 
potrebných záruk.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Spotrebitelia prístupných výrobkov 
a príjemcovia prístupných služieb čelia 

(5) Spotrebitelia prístupných výrobkov 
a príjemcovia prístupných služieb čelia 
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problému vysokých cien v dôsledku 
obmedzenej hospodárskej súťaže medzi 
dodávateľmi. Rozdrobenosť spôsobená 
rozdielmi medzi vnútroštátnymi predpismi 
má za následok zníženie potenciálnych 
prínosov, ktoré by prinieslo spoločné 
využívanie skúseností na vnútroštátnej a 
medzinárodnej úrovni v reakcii na 
spoločenský a technologický vývoj.

problému vysokých cien v dôsledku 
obmedzenej hospodárskej súťaže medzi 
dodávateľmi a nedostatku spoločných 
minimálnych pravidiel týkajúcich 
sa dostupnosti na vnútornom trhu, čo 
vedie k obmedzeniu možnosti využitia 
týchto výrobkov a týchto služieb, najmä 
pre osoby, ktoré majú nižší príjem a sú 
vystavení vyššiemu riziku chudoby. 
Rozdrobenosť spôsobená rozdielmi medzi 
vnútroštátnymi predpismi má za následok 
zníženie potenciálnych prínosov, ktoré by 
prinieslo spoločné využívanie skúseností 
na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v 
reakcii na spoločenský a technologický 
vývoj.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V záujme riadneho fungovania 
vnútorného trhu je preto nevyhnutná 
aproximácia vnútroštátnych opatrení na 
úrovni Únie, ktorej cieľom je odstrániť 
fragmentáciu trhu s prístupnými výrobkami 
a službami, vytvoriť úspory z rozsahu, 
uľahčiť cezhraničný obchod a mobilitu a 
pomôcť hospodárskym subjektom sústrediť 
zdroje na inovácie namiesto toho, aby sa 
tieto zdroje vynakladali na zabezpečenie 
súladu s rozdrobenými právnymi 
požiadavkami v celej Únii. 

(6) V záujme riadneho fungovania 
vnútorného trhu je preto nevyhnutná 
aproximácia vnútroštátnych opatrení na 
úrovni Únie, ktorej cieľom je odstrániť 
fragmentáciu trhu s prístupnými výrobkami 
a službami, prispieť k tvorbe pracovných 
miest, vytvoriť úspory z rozsahu, uľahčiť 
cezhraničný obchod a mobilitu, a tiež 
znížiť počet prekážok na cezhraničnej 
úrovni a zabrániť vzniku nových, a 
pomôcť hospodárskym subjektom sústrediť 
zdroje na inovácie a na ich ďalší 
hospodársky rozvoj namiesto toho, aby sa 
tieto zdroje vynakladali na zabezpečenie 
súladu s rozdrobenými právnymi 
požiadavkami v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva 
najmä Charta základných práv Európskej 
únie. Cieľom tejto smernice je najmä 
zabezpečiť plné rešpektovanie práv osôb so 
zdravotným postihnutím využívať 
opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie 
ich nezávislosti, sociálnej integrácie a 
integrácie v zamestnaní a účasti na 
spoločenskom živote, a podporiť 
uplatňovanie článku 26 Charty základných 
práv Európskej únie.

(9) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva 
najmä Charta základných práv Európskej 
únie. Cieľom tejto smernice je najmä 
zabezpečiť plné rešpektovanie práv osôb so 
zdravotným postihnutím a osôb s 
obmedzeniami z dôvodu starnutia alebo s 
inými rodovo podmienenými 
obmedzeniami, aby mohli využívať 
opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie 
ich nezávislosti, integrácie v zamestnaní a 
účasti na spoločenskom živote, a podporiť 
uplatňovanie článku 25 a 26 Charty 
základných práv Európskej únie.

(Prvá časť tohto pozmeňujúceho návrhu 
(zmena vymedzenia z „osôb so zdravotným 
postihnutím“ na „osoby so zdravotným 
postihnutím a osoby s obmedzeniami z 
dôvodu starnutia alebo s akýmikoľvek 
inými obmedzeniami“) sa uplatňuje 
v celom texte a vyžaduje si s tým súvisiace 
zmeny v ňom.)

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Zdravotné postihnutia sú v 
Európskej únii rozšírenejšie medzi ženami 
než medzi mužmi; ženy so zdravotným 
postihnutím sú vystavené viacnásobnej 
diskriminácie a čelia značným prekážkam 
pri uplatňovaní svojich základných práv a 
slobôd, pričom medzi tieto prekážky patrí 
fyzické, citové, sexuálne, hospodárske a 
inštitucionálne násilie, ako aj 
diskriminácia v prístupe k vzdelávaniu a 
zamestnaniu, čo môže viesť k sociálnej 
izolácii a psychickej traume; zdravotné 
postihnutie tiež neúmerne zasahuje ženy 
ako opatrovateľky rodinných príslušníkov 
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a ženy sú tiež častejšie než muži vystavené 
spoludiskriminácii; pričom rovnaké 
zaobchádzanie a pozitívne opatrenia a 
politiky pre ženy so zdravotným 
postihnutím a matky detí so zdravotným 
postihnutím sú základným ľudským 
právom a etickým záväzkom.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Hlavným cieľom stratégie 
jednotného digitálneho trhu je zabezpečiť 
udržateľné hospodárske a sociálne prínosy 
plynúce z prepojeného jednotného 
digitálneho trhu. Spotrebitelia v Únii ešte 
stále nemajú v plnej miere úžitok z cien a 
výberu, ktoré môže ponúknuť jednotný trh, 
pretože cezhraničné online transakcie sú 
stále veľmi obmedzené. Fragmentácia trhu 
takisto obmedzuje dopyt po cezhraničných 
transakciách elektronického obchodu. 
Potrebné sú aj koordinované opatrenia na 
zaistenie toho, aby bol aj nový elektronický 
obsah v celom rozsahu dostupný osobám 
so zdravotným postihnutím. Preto je 
potrebné harmonizovať požiadavky na 
prístupnosť na jednotnom digitálnom trhu a 
zabezpečiť, aby jeho výhody mohli 
využívať všetci občania Únie bez ohľadu 
na ich schopnosti. 

(10) Hlavným cieľom stratégie 
jednotného digitálneho trhu je zabezpečiť 
udržateľné hospodárske a sociálne prínosy 
plynúce z prepojeného jednotného 
digitálneho trhu, a to uľahčením 
obchodných výmen a posilnením 
zamestnanosti v rámci EÚ. Spotrebitelia v 
Únii ešte stále nemajú v plnej miere úžitok 
z cien a výberu, ktoré môže ponúknuť 
jednotný trh, pretože cezhraničné online 
transakcie sú stále veľmi obmedzené. 
Fragmentácia trhu takisto obmedzuje dopyt 
po cezhraničných transakciách 
elektronického obchodu. Potrebné sú aj 
koordinované opatrenia na zaistenie toho, 
aby bol aj nový elektronický obsah v celom 
rozsahu dostupný osobám so zdravotným 
postihnutím a osobám s obmedzeniami z 
dôvodu starnutia alebo s inými 
obmedzeniami. Preto je potrebné 
harmonizovať požiadavky na prístupnosť 
na jednotnom digitálnom trhu a zabezpečiť, 
aby jeho výhody mohli využívať všetci 
občania Únie bez ohľadu na ich 
schopnosti.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vo článku 6 dohovoru UNCRPD 
sa od zmluvných strán vyžaduje, aby 
prijali všetky primerané opatrenia na 
zabezpečenie plného rozvoja, pokroku a 
posilnenia postavenia žien, zatiaľ čo v 
článku 9 sa uznáva, že sa musia prijať 
primerané opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby dievčatá a ženy so zdravotným 
postihnutím mali skutočný prístup k 
fyzickému prostrediu, doprave, 
informáciám a komunikácii.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na nadobudnutie 
platnosti dohovoru v rámci právnych 
poriadkov členských štátov vzniká potreba 
prijať ďalšie vnútroštátne predpisy v 
oblasti prístupnosti výrobkov a služieb, čo
by bez opatrení na úrovni Únie viedlo k 
ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi 
vnútroštátnymi ustanoveniami.

(13) Vzhľadom na nadobudnutie 
platnosti dohovoru v rámci právnych 
poriadkov členských štátov vzniká potreba 
prijať ďalšie vnútroštátne predpisy v 
oblasti prístupnosti a dizajnu pre všetkých 
na zastavaných územiach. Musí sa 
zabezpečiť rodová perspektíva produktov, 
nástrojov, zariadení a služieb, aby ich 
mohli bežne používať muži, chlapci, ženy 
aj dievčatá so zdravotným postihnutím, 
ktorí by bez opatrení na úrovni Únie ďalej 
trpeli v dôsledku rozdielov medzi 
vnútroštátnymi ustanoveniami.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V európskej stratégii pre oblasť 
zdravotného postihnutia 2010 – 2020: 
obnovený záväzok vybudovať Európu bez 
bariér sa prístupnosť určuje v súlade s 

(15) V európskej stratégii pre oblasť 
zdravotného postihnutia 2010 – 2020: 
obnovený záväzok vybudovať Európu bez 
bariér sa prístupnosť určuje v súlade s 
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dohovorom za jednu z ôsmich oblastí, v 
ktorých je potrebné prijať opatrenia, a jej 
cieľom je zabezpečiť prístupnosť výrobkov 
a služieb.

dohovorom za jednu z ôsmich oblastí, v 
ktorých je potrebné prijať opatrenia, a tiež 
za základnú podmienku zapojenia sa do 
spoločnosti, a jej cieľom je zabezpečiť 
prístupnosť výrobkov a služieb.

__________________ __________________

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Požiadavky na prístupnosť je 
potrebné zaviesť tak, aby boli pre 
hospodárske subjekty a členské štáty čo 
najmenej zaťažujúce, a to najmä vďaka 
tomu, že sa do rozsahu pôsobnosti zahrnú 
len výrobky a služby, ktoré boli dôkladne 
vybrané.

(18) Požiadavkami stanovenými 
prostredníctvom tejto smernice sa musí 
zabezpečiť umožnenie plnej účasti na 
vnútornom trhu pre všetkých a ich 
snahou musí byť obmedziť prekážky, 
ktorým čelia osoby so zdravotným 
postihnutím, s cieľom zaručiť dobré 
fungovanie vnútorného trhu, spravodlivé 
životné podmienky a prístupnú spoločnosť 
v celej Európskej únii. Zvyšovaním účasti 
na vnútornom trhu pre všetkých budú môcť 
hospodárske subjekty hľadať nové 
podnikateľské príležitosti.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Začlenenie rodového rozmeru do 
návrhu smernice o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov, pokiaľ ide o 
požiadavky na prístupnosť výrobkov a 
služieb prispeje k integrovanému prístupu 
k odstráneniu ďalšej diskriminácie žien 
so zdravotným postihnutím, matiek 
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s kočíkmi a žien, ktoré sa starajú o závislé 
osoby.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Prístupnosť by sa mala dosiahnuť
odstránením prekážok a predchádzaním ich 
vzniku, a to pokiaľ možno prostredníctvom 
prístupu univerzálneho dizajnu alebo 
„dizajnu pre všetkých“. Prístupnosť by 
nemala vylučovať poskytovanie vhodného 
ubytovania, ak to požaduje vnútroštátne 
právo alebo právo Únie.

(25) Prístupnosť by sa mala dosiahnuť 
odstránením prekážok a predchádzaním ich 
vzniku, a to pokiaľ možno prostredníctvom 
zavedenia prístupu univerzálneho dizajnu 
alebo „dizajnu pre všetkých“. Prístupnosť 
by nemala vylučovať poskytovanie 
vhodného ubytovania, ak to požaduje 
vnútroštátne právo alebo právo Únie.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Výrobca dokáže vďaka svojim 
podrobným znalostiam o procese 
projektovania a výroby výrobku najlepšie 
vykonať úplný postup posúdenia zhody. 
Povinnosti týkajúce sa posúdenia zhody by 
mali pripadnúť na výrobcu.

(30) Výrobca dokáže vďaka svojim 
podrobným znalostiam o procese 
projektovania a výroby výrobku najlepšie 
vykonať úplný postup posúdenia zhody. 
Povinnosti týkajúce sa posúdenia zhody by 
mali pripadnúť na výrobcu. Spotrebitelia, 
organizácie a súvisiace verejné orgány by 
však mali mať možnosť nahlásiť 
akékoľvek zneužitie hospodárskymi 
subjektmi súvisiace s požiadavkami 
stanovenými v tejto smernici, najmä ak 
poskytované výrobky alebo služby majú 
negatívny vplyv na životné podmienky 
a/alebo schopnosť zúčastňovať sa na 
vnútornom trhu pre osoby so zdravotným 
postihnutím alebo ak porušujú zásadu 
rodovej rovnosti.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) S cieľom uľahčiť posúdenie zhody 
s uplatniteľnými požiadavkami je potrebné 
stanoviť predpoklad zhody výrobkov a 
služieb, ktoré sú v zhode s dobrovoľnými 
harmonizovanými normami prijatými v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201239 na 
účely stanovenia podrobných technických 
špecifikácií týchto požiadaviek. Komisia 
už európskym organizáciám pre 
normalizáciu podala niekoľko žiadostí o 
normalizáciu v oblasti prístupnosti, ktoré 
by boli relevantné pre vypracovanie 
harmonizovaných noriem.

(39) S cieľom uľahčiť posúdenie zhody 
s uplatniteľnými požiadavkami 
prístupnosti je potrebné stanoviť 
predpoklad zhody výrobkov a služieb, 
ktoré sú v zhode s dobrovoľnými 
harmonizovanými normami prijatými v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201239 na 
účely stanovenia podrobných technických 
špecifikácií týchto požiadaviek. Komisia 
už európskym organizáciám pre 
normalizáciu podala niekoľko žiadostí o 
normalizáciu v oblasti prístupnosti, ktoré 
by boli relevantné pre vypracovanie 
harmonizovaných noriem.

__________________ __________________

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 
2012 o európskej normalizácii, ktorým sa 
menia a dopĺňajú smernice Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 
2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 
14.11.2012, s. 12).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 
2012 o európskej normalizácii, ktorým sa 
menia a dopĺňajú smernice Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 
2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 
14.11.2012, s. 12).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) S cieľom zabezpečiť účinný prístup 
k informáciám na účely dohľadu nad trhom 
by mali byť informácie požadované na 

(41) S cieľom zabezpečiť účinný prístup 
k informáciám na účely dohľadu nad trhom 
by mali byť informácie požadované na 
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preukázanie súladu so všetkými 
uplatniteľnými aktmi Únie k dispozícii v 
jedinom EÚ vyhlásení o zhode. 
Hospodárske subjekty by v záujme 
zníženia svojej administratívnej záťaže 
mali mať možnosť začleniť jednotlivé 
príslušné vyhlásenia o zhode do jediného 
vyhlásenia o zhode EÚ.

preukázanie súladu so všetkými 
uplatniteľnými aktmi Únie k dispozícii v 
jedinom EÚ vyhlásení o zhode, a to 
prostredníctvom sprostredkovania 
slobodného prístupu k informáciám 
a predovšetkým odborným znalostiam 
členských štátov. Hospodárske subjekty by 
v záujme zníženia svojej administratívnej 
záťaže mali mať možnosť začleniť 
jednotlivé príslušné vyhlásenia o zhode do 
jediného vyhlásenia o zhode EÚ.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Odôvodnenie 42 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Pri vykonávaní dohľadu nad 
trhom s výrobkami by orgány 
vykonávajúce dohľad nad trhom 
posúdenie mali preskúmať v spolupráci 
s osobami so zdravotným postihnutím 
a ich organizáciami. 

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) V súlade s nariadením (ES) č. 
765/2008 výrobca umiestnením označenia 
CE na výrobku vyhlasuje, že výrobok spĺňa 
všetky uplatniteľné požiadavky na 
prístupnosť a že výrobca za to nesie plnú 
zodpovednosť.

(45) V súlade s nariadením (ES) č. 
765/2008 výrobca umiestnením označenia 
CE na výrobku a poskytnutím 
doplňujúcich informácií týkajúcich 
sa výrobkov a služieb spĺňajúcich 
požiadavky na prístupnosť vyhlasuje, že 
výrobok spĺňa všetky uplatniteľné 
požiadavky na prístupnosť a že výrobca za 
to nesie plnú zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
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Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45a) Právo osôb so zdravotným 
postihnutím a starších osôb podieľať sa 
na spoločenskom a kultúrnom živote Únie 
a začleniť sa do tohto života je spojené s 
poskytovaním prístupných 
audiovizuálnych mediálnych služieb. 
Preto by členské štáty mali prijať vhodné 
a primerané opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby sa poskytovatelia mediálnych 
služieb v ich právomoci aktívne snažili do 
roku 2022 sprístupniť obsah zrakovo a 
sluchovo postihnutým osobám.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Očakáva sa, že členské štáty 
zabezpečia, aby orgány dohľadu nad trhom 
v súlade s kapitolou V kontrolovali, či 
hospodárske subjekty spĺňajú kritériá 
uvedené v článku 12 ods. 3.

(48) Očakáva sa, že členské štáty 
zabezpečia, aby orgány dohľadu nad trhom 
v súlade s kapitolou V kontrolovali, či 
hospodárske subjekty spĺňajú kritériá 
uvedené v článku 12 ods. 3, a že budú 
viesť pravidelné konzultácie 
s organizáciami, ktoré reprezentujú osoby 
so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48a) Vnútroštátne databázy, ktoré budú 
obsahovať všetky relevantné informácie 
o úrovni prístupnosti výrobkov a služieb 
uvedených v článku 1 ods. 1 a ods. 2 
by umožnili lepšie začlenenie osôb 
s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 
so zdravotným postihnutím a ich 
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organizácií do dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Mal by sa zaviesť ochranný postup, 
ktorý by sa využíval iba v prípade rozporu 
medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o 
opatrenia prijaté členským štátom, na 
základe ktorého by sa zainteresované 
strany informovali o zamýšľaných 
opatreniach, pokiaľ ide o výrobky, ktoré 
nespĺňajú požiadavky na prístupnosť podľa 
tejto smernice. Tento postup by mal 
orgánom dohľadu nad trhom umožniť, aby 
v spolupráci s príslušnými hospodárskymi 
subjektmi začali v súvislosti s týmito 
výrobkami konať skôr.

(50) Mal by sa zaviesť ochranný postup, 
ktorý by sa využíval iba v prípade rozporu 
medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o 
opatrenia prijaté členským štátom, na 
základe ktorého by sa zainteresované 
strany informovali o zamýšľaných 
opatreniach, pokiaľ ide o výrobky, ktoré 
nespĺňajú požiadavky na prístupnosť podľa 
tejto smernice. Tento postup by mal 
orgánom dohľadu nad trhom umožniť, aby 
v spolupráci s organizáciami 
zastupujúcimi zdravotne postihnuté osoby, 
organizáciami presadzujúcimi rodovú
rovnosť a príslušnými hospodárskymi 
subjektmi začali v súvislosti s týmito 
výrobkami konať skôr.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
odstránenie prekážok voľného pohybu 
určitých prístupných výrobkov a služieb s 
cieľom prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
pretože si vyžaduje harmonizáciu rôznych 
predpisov, ktoré v súčasnosti existujú v ich 
právnych systémoch, ale možno ho z 
dôvodu nutnosti definovať spoločné 
požiadavky na prístupnosť a pravidlá 
fungovania jednotného trhu lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 

(54) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
odstránenie prekážok voľného pohybu 
určitých prístupných výrobkov a služieb s 
cieľom prispieť k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu a reagovať na potreby 
všetkých zákazníkov, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
pretože si vyžaduje harmonizáciu rôznych 
predpisov, ktoré v súčasnosti existujú v ich 
právnych systémoch, ale možno ho kvôli
nutnosti definovať spoločné požiadavky na 
prístupnosť a pravidlá fungovania 
jednotného trhu lepšie dosiahnuť na úrovni 
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prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedenom 
článku táto smernica nepresahuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedenom článku táto smernica 
nepresahuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa,

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) automaty na výdaj lístkov, ii) automaty na výdaj lístkov,
automaty na predaj potravín a nápojov;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) elektronické spotrebiče pre 
domácnosť vrátane ich obalov

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 –písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) elektronické knihy, e) elektronické knihy, digitálny obsah 
na hmotnom nosiči, online kurzy a 
materiál súvisiaci so vzdelávaním;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) poštové služby.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) „prístupný formát“ je formát 
vhodný pre rôzne druhy zdravotného 
postihnutia vrátane použitia znakovej reči, 
Braillovho písma, augmentatívnej a 
alternatívnej komunikácie;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21a) „služba prístupu“ je služba, ako 
napríklad zvukový opis, titulky pre 
nepočujúcich a ťažko počujúcich a 
posunky, ktorá zlepšuje prístupnosť 
audiovizuálneho obsahu pre ženy a mužov 
so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tieto samoobslužné terminály: 
bankomaty, automaty na výdaj lístkov a 
odbavovacie zariadenia musia spĺňať 
požiadavky stanovené v oddiele II prílohy 
I.

3. Tieto samoobslužné terminály: 
bankomaty, automaty na výdaj lístkov, 
automaty na predaj jedla a nápojov a 
odbavovacie zariadenia musia spĺňať 
požiadavky stanovené v oddiele II prílohy 
I.
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. elektronické spotrebiče pre 
domácnosť vrátane ich obalov musia 
spĺňať požiadavky stanovené v oddiele X 
prílohy I.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Telefonické služby vrátane služieb 
tiesňového volania a súvisiace koncové 
zariadenia s vyspelou výpočtovou 
kapacitou určené pre spotrebiteľov musia 
spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III 
prílohy I.

4. Telefonické služby vrátane služieb 
tiesňového volania a súvisiace koncové 
zariadenia s vyspelou výpočtovou 
kapacitou určené pre spotrebiteľov musia 
spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III 
prílohy I. Členské štáty zabezpečia 
dostupnosť aspoň jednej textovej 
konverznej služby a jednej obrazovej 
konverznej služby na celom území 
členského štátu a nepretržite po 
konzultácii s organizáciami používateľov 
vrátane organizácií zastupujúcich osoby 
so zdravotným postihnutím, že tieto 
konverzné služby sú interoperabilné s 
telefónnymi službami.

Členské štáty taktiež zabezpečia 
dostupnosť zvukovej, obrazovej a textovej 
komunikácie v reálnom čase (totálna 
konverzia) v národných, regionálnych a 
miestnych núdzových službách vrátane 
liniek podpory (ako napríklad linky, ktoré 
ponúkajú ochranu ženským obetiam 
násilia).
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aby sa osobám s funkčnými 
obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím umožnilo 
využívať audiovizuálne mediálne služby, 
členské štáty zabezpečia dostupnosť 
týchto služieb aj v posunkovej reči, s 
titulkami, zvukovými opismi a 
zrozumiteľným sprievodcom programom s 
osobitným dôrazom na dostupnosť 
audiovizuálnych mediálnych služieb pre 
deti.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Členské štáty môžu vzhľadom na 
vnútroštátne podmienky rozhodnúť, že
zastavané prostredie, ktoré využívajú 
používatelia služieb osobnej dopravy, 
vrátane prostredia, ktoré spravujú 
poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia 
infraštruktúry, ako aj zastavané prostredie, 
ktoré využívajú osoby využívajúce 
bankové služby, ako aj centrá služieb 
zákazníkom a obchody prevádzkované 
telefonickými operátormi musia spĺňať
požiadavky na prístupnosť stanovené v 
oddiele X prílohy 1, aby osobám s 
funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím v čo najväčšej 
miere umožnili využívať takéto prostredie.

10. Členské štáty zaistia, aby zastavané 
prostredie, ktoré využívajú používatelia 
služieb a výrobkov osobnej dopravy, 
vrátane prostredia, ktoré spravujú 
poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia 
infraštruktúry, ako aj zastavané prostredie, 
ktoré využívajú osoby využívajúce 
bankové a poštové služby, ako aj centrá 
služieb zákazníkom a obchody 
prevádzkované telefonickými operátormi 
spĺňali požiadavky na prístupnosť 
stanovené v oddiele X prílohy I, aby 
osobám s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím
a starších ľudí v čo najväčšej miere 
umožnili využívať takéto prostredie.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice



AD\1121014SK.docx 25/33 PE592.148v03-00

SK

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto registre sa zverejňujú a priebežne 
dopĺňajú o opatrenia, ktoré výrobca prijal 
v súvislosti s nevyhovujúcimi výrobkami a 
výrobkami stiahnutými z trhu.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu mu 
výrobcovia poskytnú všetky informácie a 
dokumentáciu potrebné na preukázanie 
zhody výrobku v jazyku, ktorému môže 
tento orgán ľahko porozumieť. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním dovozcovia 
spolupracujú pri každom prijatom opatrení 
s cieľom odstrániť riziká spojené s 
výrobkami, ktoré uviedli na trh, a 
zabezpečiť súlad s požiadavkami 
uvedenými v článku 3.

9. Výrobcovia príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu poskytnú všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku v jazyku, 
ktorému môže tento orgán ľahko 
porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním 
dovozcovia spolupracujú pri každom 
prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká 
spojené s výrobkami, ktoré uviedli na trh, a 
zabezpečiť súlad s požiadavkami 
uvedenými v článku 3.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Tieto registre sa zverejňujú 
a priebežne dopĺňajú o opatrenia, ktoré 
dovozca prijal v súvislosti 
s nevyhovujúcimi výrobkami a výrobkami 
stiahnutými z trhu.
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 7 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
dovozcovia poskytnú tomuto orgánu
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody výrobku v 
jazyku, ktorému tento orgán môže ľahko 
porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním 
dovozcovia spolupracujú pri každom 
prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká 
spojené s výrobkami, ktoré uviedli na trh.

9. Dovozcovia príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu poskytnú všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku v jazyku, 
ktorému môže príslušný orgán ľahko 
porozumieť. Na žiadosť tohto orgánu s ním 
dovozcovia spolupracujú pri každom 
prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká 
spojené s výrobkami, ktoré uviedli na trh.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu
distribútori poskytnú tomuto orgánu 
všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody výrobku. 
Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom 
s cieľom odstrániť riziká spojené s 
výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.

6. Distribútori príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu poskytnú všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť 
príslušného orgánu alebo príslušných 
orgánov s nimi distribútori spolupracujú 
pri každom opatrení prijatom s cieľom 
odstrániť riziká spojené s výrobkom, ktorý 
sprístupnili na trhu.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poskytovatelia služieb musia na 
základe odôvodnenej žiadosti príslušného 
orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky 
informácie potrebné na preukázanie súladu 
služby s požiadavkami na prístupnosť 

4. Poskytovatelia služieb príslušným 
vnútroštátnym orgánom poskytnú všetky 
informácie potrebné na preukázanie súladu 
služby s požiadavkami na prístupnosť 
uvedenými v článku 3. Spolupracujú s 
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uvedenými v článku 3. Spolupracujú s 
týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom 
prijatom opatrení s cieľom uviesť služby 
do súladu s uvedenými požiadavkami.

týmito orgánmi na ich žiadosť pri každom 
prijatom opatrení s cieľom uviesť služby 
do súladu s uvedenými požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa 
stanovuje, že bolo preukázané splnenie 
príslušných požiadaviek na prístupnosť 
uvedených v článku 3. Ak sa uplatnila 
výnimka stanovená v článku 12, vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie, na ktoré 
požiadavky na prístupnosť sa táto výnimka 
vzťahuje.

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa 
stanovuje, že bolo preukázané splnenie 
príslušných požiadaviek na prístupnosť 
uvedených v článku 3. Ak sa uplatnila 
výnimka stanovená v článku 12, vo 
vyhlásení o zhode EÚ sa uvedie, na ktoré 
požiadavky na prístupnosť sa táto výnimka 
vzťahuje, ako aj vysvetľujúce 
odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie, ktoré majú k dispozícii orgány 
dohľadu nad trhom a ktoré sa týkajú 
dodržiavania uplatniteľných požiadaviek 
na prístupnosť stanovených v článku 3 zo 
strany hospodárskych subjektov a 
posúdenia výnimiek stanovených v článku 
12, boli na vyžiadanie sprístupnené v 
prístupnom formáte spotrebiteľom okrem 
prípadov, keď tieto informácie nie je 
možné poskytnúť z dôvodov dôvernosti, 
ako sa stanovuje v článku 19 ods. 5 
nariadenia (ES) č. 765/2008.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie, ktoré majú k dispozícii orgány 
dohľadu nad trhom a ktoré sa týkajú 
dodržiavania uplatniteľných požiadaviek 
na prístupnosť stanovených v článku 3 zo 
strany hospodárskych subjektov a 
posúdenia výnimiek stanovených v článku 
12, boli sprístupnené v prístupnom formáte 
spotrebiteľom okrem prípadov, keď tieto 
informácie nie je možné poskytnúť z 
dôvodov dôvernosti, ako sa stanovuje v 
článku 19 ods. 5 nariadenia (ES) č. 
765/2008.
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a

Vnútroštátne databázy

Členské štáty vytvoria a budú pravidelne 
aktualizovať vnútroštátne databázy 
prístupné pre všetkých občanov, ktoré 
budú obsahovať všetky relevantné 
informácie o úrovni prístupnosti výrobkov 
a služieb uvedených v článku 1 ods. 1 
a ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ustanovenia, na základe ktorých 
môže spotrebiteľ v súlade s vnútroštátnym 
právom začať konanie na súdoch alebo 
príslušných správnych orgánoch s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých na účely transpozície 
tejto smernice,

a) ustanovenia, na základe ktorých 
môže spotrebiteľ v súlade s vnútroštátnym 
právom začať konanie na súdoch alebo 
príslušných správnych orgánoch s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých na účely transpozície 
tejto smernice, mechanizmy podávania 
sťažností by mali byť účinné, 
transparentné a prístupné v súlade s 
článkom 9 dohovoru;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ustanovenia, ktorými sa zriadi 
komplexný a primerane financovaný 
mechanizmus predkladania sťažností 
spotrebiteľov na doplnenie systému 
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vykonávania a monitorovania.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce.

2. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a dostatočne 
odrádzajúce, aby pre hospodárske subjekty 
nepredstavovali alternatívu k plneniu ich 
povinností v oblasti dosahovania 
prístupnosti ich výrobkov alebo služieb.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Príjmy z presadzovania sankcií sa 
opätovne investujú do opatrení týkajúcich 
sa prístupnosti.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od [… 
vložiť dátum: šesť rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

2. Tieto ustanovenia uplatňujú od [… 
vložiť dátum: päť rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 28 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do […vložiť dátum: päť rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a 
potom každých päť rokov Komisia 
predkladá Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov správu o 
uplatňovaní tejto smernice. 

Do […vložiť dátum: tri roky od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a 
potom každé tri roky Komisia predkladá 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov správu o 
uplatňovaní tejto smernice. 

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V správe Komisie sa zohľadnia 
stanoviská zainteresovaných 
hospodárskych subjektov a príslušných 
mimovládnych organizácií vrátane
organizácií zastupujúcich osoby so 
zdravotným postihnutím a staršie osoby.

3. V správe Komisie sa zohľadnia 
stanoviská a odporúčania 
zainteresovaných hospodárskych subjektov 
a príslušných mimovládnych organizácií, 
a najmä organizácií zastupujúcich osoby 
so zdravotným postihnutím a staršie osoby.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť B – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby k 
dispozícii prístupná elektronická 
alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a asistenčnými technológiami 
dostupnými na úrovni Únie a 

e) sa webové sídla sprístupňovali 
jednotným. štandardizovaným a 
primeraným spôsobom, ktorý 
používateľom umožňuje ich vnímať, 
používať a porozumieť im, ako aj 
prispôsobiť prezentáciu a interakciu 
obsahu, a tak, aby bola k dispozícii 
prístupná elektronická alternatíva, ako aj 
spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu s 
rôznymi používateľskými agentmi a 
asistenčnými technológiami dostupnými na 
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medzinárodnej úrovni, úrovni Únie a medzinárodnej úrovni,

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Príloha I – oddiel IX – časť B – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) sa poskytovali dostupné informácie, 
ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 
službami,

f) sa poskytovali dostupné informácie, 
ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 
službami, ako napríklad informácie o 
online dostupnosti tlmočníkov pre osoby s 
funkčnými poruchami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím;
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