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PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženom na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o 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 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0615), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0387/2015), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

z 25. mája 20161, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 

Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru 

pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre petície 

(A8-0000/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 103. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

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 

niektorých výrobkov a služieb pre osoby 

s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím, vytvárajú 

prekážky ich voľného pohybu a narúšajú 

účinnú hospodársku súťaž na vnútornom 

trhu. Pokiaľ ide o ostatné výrobky, tieto 

rozdiely sa pravdepodobne prehĺbia 

v dôsledku nadobudnutia platnosti 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím (ďalej len 

„dohovor“). Takýmito prekážkami 

obzvlášť trpia hospodárske subjekty, 

predovšetkým malé a stredné podniky 

(ďalej len „MSP“). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Lepšia prístupnosť výrobkov 

a služieb zlepší nielen život osôb so 

zdravotným postihnutím, ale aj osôb 

s inými trvalými alebo dočasnými 

funkčnými obmedzeniami, ako sú staršie 

osoby, tehotné ženy a osoby cestujúce 

s batožinou. Je však dôležité obmedziť 

rozsah pôsobnosti tejto smernice výlučne 

na osoby so zdravotným postihnutím 

a nerozširovať ju na osoby s dočasnými 

a trvalými funkčnými obmedzeniami vo 

všeobecnosti s cieľom zosúladiť túto 

smernicu s dohovorom a zabezpečiť 



 

PE597.391v01-00 6/112 PR\1113653SK.docx 

SK 

právnu istotu pre hospodárske subjekty. 

Or. en 

Odôvodnenie 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) Výrobky a služby, ktoré patria do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by mali 

byť obmedzené na tie, ktoré sú určené na 

používanie spotrebiteľmi. Napríklad 

počítačový hardvér na všeobecné účely by 

mal zahŕňať výrobky, ako sú stolové 

počítače, integrované stolové počítače, 

prenosné počítače (vrátane tabletov, 

počítačov typu Slate a prenosných 

počítačov typu tenký klient), stolové 

počítače typu tenký klient, pracovné 

stanice a mobilné pracovné stanice. 

Bankové služby, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, by podobne mali byť 

obmedzené na tie, ktoré sú určené na 

využívanie spotrebiteľmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto smernica sa nemá vzťahovať na výrobky určené na používanie odborníkmi ani na služby 

medzi podnikmi. Táto skutočnosť bola v návrhu Komisie nejasná. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Každý výrobok alebo služba musia 

spĺňať požiadavky na prístupnosť uvedené 

v článku 3 a v prílohe I, aby boli prístupné 

pre osoby so zdravotným postihnutím 

a starších ľudí. Povinnosti v oblasti 

prístupnosti elektronického obchodu sa 

vzťahujú aj na online predaj služieb podľa 

článku 1 ods. 2 písm. a) až e) tejto 

smernice. 

(17) Každý výrobok alebo služba, ktoré 

patria do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, by mali spĺňať požiadavky na 

prístupnosť stanovené v článku 3 a v 

prílohe I, aby boli prístupné pre osoby so 

zdravotným postihnutím. Povinnosti 

v oblasti prístupnosti online trhovísk by sa 

mali vzťahovať aj na online predaj služieb 

podľa článku 1 ods. 2 písm. a) až e). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom navrhovanej smernice je pomáhať členským štátom splniť si povinnosti v oblasti 

prístupnosti, ktoré im vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa odkazuje iba na „osoby so zdravotným postihnutím“. Z tohto dôvodu sa 

navrhuje zosúladenie smernice s dohovorom a obmedzenie jej rozsahu pôsobnosti iba na 

osoby so zdravotným postihnutím. Je to aj v súlade s nedávno prijatou smernicou 

o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) S cieľom zabezpečiť prístupnosť 

služieb, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice, by výrobky 

používané pri poskytovaní príslušnej 

služby mali takisto spĺňať požiadavky na 

prístupnosť, ktoré sú stanovené v tejto 

smernici, a to v súlade 

s prílohou I a uvedenými prechodnými 

opatreniami. 

Or. en 



 

PE597.391v01-00 8/112 PR\1113653SK.docx 

SK 

Odôvodnenie 

V návrhu Komisie nebolo jasné, že napríklad povinnosť sprístupniť všetky nové bankomaty sa 

podľa tejto smernice nevzťahuje iba na výrobcov bankomatov. Od nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice je takisto povinnosťou banky, aby sprístupnila svoje bankomaty. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Komisiou vypracovaný návrh 

smernice Európskeho parlamentu a Rady34 

zahŕňa aj požiadavky na prístupnosť pre 

určité webové sídla subjektov verejného 

sektora. Okrem toho navrhuje vytvoriť 

základ pre metodiku sledovania súladu 

príslušných webových sídiel 

s požiadavkami uvedenými v tejto smernici 

a metodiku podávania správ o ich súlade 

s týmito požiadavkami. Na webové sídla 

subjektov verejného sektora sa vzťahujú 

tak požiadavky na prístupnosť, ako aj 

metodika pre sledovanie a podávanie 

správ. Najmä s cieľom zabezpečiť, aby 

príslušné orgány uplatňovali rovnaké 

požiadavky na prístupnosť bez ohľadu na 

druh regulovaných webových sídiel, 

požiadavky na prístupnosť stanovené 

v tejto smernici by mali byť v súlade 

s požiadavkami na prístupnosť 

stanovenými v návrhu smernice 

o dostupnosti webových stránok orgánov 

verejného sektora. Elektronický obchod 

prostredníctvom webových sídiel 

verejného sektora, na ktoré sa nevzťahuje 

uvedená smernica, patrí do rozsahu 

pôsobnosti tohto návrhu, aby sa 

zabezpečilo, že online predaj výrobkov 

a služieb je prístupný pre osoby so 

zdravotným postihnutím a staršie osoby 

bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo 

súkromný predaj. 

(21) Smernica (EÚ) 2016/2102 

Európskeho parlamentu a Rady34 zahŕňa aj 

požiadavky na prístupnosť pre všetky 

webové sídla subjektov verejného sektora. 

Okrem toho, sa v nej stanovuje základ pre 

metodiku sledovania súladu príslušných 

webových sídiel a mobilných aplikácií 

s požiadavkami uvedenými v tejto smernici 

a metodiku podávania správ o ich súlade 

s týmito požiadavkami. Na webové sídla 

a mobilné aplikácie subjektov verejného 

sektora sa vzťahujú tak požiadavky na 

prístupnosť, ako aj metodika pre 

sledovanie a podávanie správ. Najmä 

s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány 

uplatňovali rovnaké požiadavky na 

prístupnosť bez ohľadu na druh 

regulovaných webových sídiel 

a mobilných aplikácií, požiadavky na 

prístupnosť stanovené v tejto smernici by 

mali byť v súlade s požiadavkami na 

prístupnosť stanovenými v smernici (EÚ) 

2016/2102. Elektronický obchod 

prostredníctvom webových sídiel 

verejného sektora a mobilných aplikácií, 

na ktoré sa nevzťahuje smernica (EÚ) 

2016/2102 patrí do rozsahu pôsobnosti 

tejto smernice, aby sa zabezpečilo, že 

online predaj výrobkov a služieb je 

prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím bez ohľadu na to, či ide 

o verejný alebo súkromný predaj. 

__________________ __________________ 

34 Návrh smernice Európskeho parlamentu 34 Smernica (EÚ) 2016/2102 Európskeho 



 

PR\1113653SK.docx 9/112 PE597.391v01-00 

 SK 

a Rady o dostupnosti webových stránok 

orgánov verejného sektora COM(2012) 

721. 

parlamentu a Rady z 26. októbra 2016 

o prístupnosti webových sídel a mobilných 

aplikácií subjektov verejného sektora 

(Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ide o technický pozmeňujúci návrh, ktorý odráža konečnú dohodu o smernici o prístupnosti 

webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ktorú prijali Parlament 

a Rada. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22a) Na niektoré prvky požiadaviek na 

prístupnosť stanovené v tejto smernici, 

najmä tie, ktoré sú stanovené 

v prílohe I v súvislosti s poskytovaním 

informácií, sa už vzťahujú existujúce 

legislatívne akty Únie v oblasti dopravy. 

Medzi tieto akty patria nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1371/20071a a (EÚ) 1300/20141b 

a nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/20111c, 

pokiaľ ide o železničnú dopravu, 

nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 181/20111d, pokiaľ ide 

o autobusovú a autokarovú dopravu, a 

nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1177/20101e, pokiaľ ide 

o námornú dopravu. Aby sa zabezpečila 

regulačná jednotnosť a predvídateľnosť 

pre hospodárske subjekty, na ktoré sa 

vzťahujú uvedené akty, príslušné 

požiadavky podľa tejto smernice by sa 

mali považovať za splnené, keď sú 

splnené príslušné časti týchto aktov. Ak 

však požiadavky na prístupnosť nie sú 

zahrnuté, napríklad v prípade požiadavky 

na sprístupnenie webových sídiel 

leteckých dopravcov, mala by sa 

uplatňovať táto smernica. 
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 __________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 

2007 o právach a povinnostiach 

cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. 

EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14). 

 1b Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 

z 18. novembra 2014 o technických 

špecifikáciách interoperability týkajúcich 

sa prístupnosti železničného systému Únie 

pre osoby so zdravotným postihnutím 

a osoby so zníženou pohyblivosťou 

(Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110). 

 1c Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 

z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii 

interoperability týkajúcej sa subsystému 

„telematické aplikácie v osobnej doprave“ 

transeurópskeho železničného systému 

(Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11). 

 1d Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č.181/2011 zo 16. februára 

2011 o právach cestujúcich v autobusovej 

a autokarovej doprave a o zmene 

a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 

(Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1). 

 1e Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 

2010 o právach cestujúcich v námornej 

a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 

č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, 

s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nie je vhodné, aby boli do tejto smernice zahrnuté požiadavky na prístupnosť, na ktoré sa už 

vzťahujú iné právne predpisy. Vznikla by tým len právna neistota a nie je to v súlade 

so zásadou lepšej tvorby práva. Ak však aspekt ako webové sídla leteckých dopravcov nie je 

regulovaný v inom akte Únie, bude sa uplatňovať táto smernica. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (22b) Stanovenie rozsahu pôsobnosti 

tejto smernice, pokiaľ ide o služby 

leteckej, autobusovej, železničnej a vodnej 

osobnej dopravy, by sa malo opierať 

o existujúce odvetvové právne predpisy 

týkajúce sa práv cestujúcich. V prípade, že 

sa táto smernica neuplatňuje na niektoré 

druhy dopravných služieb, členské štáty 

by mali byť schopné podnietiť 

poskytovateľov služieb, aby uplatňovali 

príslušné požiadavky na prístupnosť 

stanovené v tejto smernici. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) V niektorých situáciách by 

spoločné požiadavky na prístupnosť 

zastavaného prostredia uľahčili voľný 

pohyb príslušných služieb a osôb so 

zdravotným postihnutím. Táto smernica 

preto umožňuje členským štátom, aby 

zahrnuli zastavané prostredie, ktoré sa 

používa pri poskytovaní príslušných 

služieb, do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, čim sa zabezpečí dodržiavanie 

požiadaviek na prístupnosť stanovených 

v prílohe X. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V návrhu Komisie nie je rozhodnuté, či zastavané prostredie bude alebo nebude zahrnuté. 

Navrhuje sa odstrániť túto splnomocňujúcu doložku. Členské štáty budú môcť naďalej 

uplatňovať túto smernicu na zastavané prostredie, ak si to želajú. Do článku 28 bol zahrnutý 

nový odsek, v ktorom sa požaduje, aby Komisia do dvoch rokov predložila správu o možnom 

zahrnutí. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Je nutné stanoviť, že v prípade 

legislatívnych aktov Únie, v ktorých sa 

zavádzajú povinnosti v oblasti prístupnosti 

bez toho, aby v nich boli stanovené 

požiadavky na prístupnosť alebo súvisiace 

špecifikácie, sa prístupnosť vymedzuje 

odkazom na požiadavky na prístupnosť 

stanovenými v tejto smernici. To sa týka 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/23/EÚ,35 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/24/EÚ36 

a smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/25/EÚ,37 v ktorých sa vyžaduje, aby 

technické špecifikácie a technické alebo 

funkčné požiadavky koncesií, prác alebo 

služieb spadajúcich do ich rozsahu 

pôsobnosti zohľadňovali kritériá 

prístupnosti pre osoby so zdravotným 

postihnutím alebo koncepciu „dizajnu pre 

všetkých“ používateľov. 

(24) Je nutné stanoviť, že v prípade 

legislatívnych aktov Únie, v ktorých sa 

zavádzajú povinnosti v oblasti prístupnosti 

bez toho, aby v nich boli stanovené 

požiadavky na prístupnosť alebo súvisiace 

špecifikácie, sa prístupnosť vymedzuje 

odkazom na požiadavky na prístupnosť 

stanovenými v tejto smernici. Tieto akty sa 

zahŕňajú smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/23/EÚ35, 

smernicu Európskeho parlamentu a Rady 

2014/24/EÚ36 a smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/25/EÚ37, 

v ktorých sa vyžaduje, aby technické 

špecifikácie a technické alebo funkčné 

požiadavky koncesií, prác alebo služieb 

spadajúcich do ich rozsahu pôsobnosti 

zohľadňovali kritériá prístupnosti pre 

osoby so zdravotným postihnutím alebo 

koncepciu „dizajnu pre všetkých“ 

používateľov. Touto smernicou sa však 

nemení povinný alebo dobrovoľný 

charakter ustanovení uvedených v týchto 

iných aktoch Únie. Touto smernicou by sa 

preto malo zabezpečiť, aby v prípade, že 

sa požiadavky na prístupnosť uplatňujú 

v súlade s týmito iným aktmi, boli tieto 

požiadavky rovnaké v celej Únii. 

__________________ __________________ 

35 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 

o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 

94, 28.3.2014, s. 1). 

35 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 

o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 

94, 28.3.2014, s. 1). 

36 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 

36 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 65). 
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37 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 

o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 

243). 

37 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 

o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného 

hospodárstva, energetiky, dopravy 

a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 

243). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité objasniť, že touto smernicou sa nemení povinný alebo dobrovoľný charakter iných 

aktov Únie, na ktoré sa v nej odkazuje. Jej účelom je iba objasniť, aké sú požiadavky na 

prístupnosť, keď sa v iných aktoch Únie vyžaduje zohľadnenie prístupnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 24 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (24a) Povinnosť zabezpečiť prístupnosť 

dopravnej infraštruktúry v transeurópskej 

dopravnej sieti je stanovená v nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1315/20131a. Požiadavky na prístupnosť 

stanovené v tejto smernici by sa mali 

vzťahovať aj na určité prvky dopravnej 

infraštruktúry upravenej uvedeným 

nariadením, a to v rozsahu, v akom ide 

o výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje 

táto smernica, a v akom sa plánuje 

používanie infraštruktúry a zastavaného 

prostredia v súvislosti s týmito službami 

cestujúcimi. 

 __________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 

2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj 

transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. EÚ 

L 348, 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o sieť TEN-T, je nevyhnutné zameranie na cestujúcich a to, aby bolo jednoznačne 

zrejmé, na ktoré časti sa smernica vzťahuje a na ktoré nie, aby sa predišlo duplicite právnych 

predpisov. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

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 

prístupu univerzálneho dizajnu alebo 

„dizajnu pre všetkých“. Podľa dohovoru 

tento prístup „znamená navrhovanie 

výrobkov, zariadení, programov a služieb 

tak, aby ich mohli využívať v najväčšej 

možnej miere všetci ľudia bez nutnosti 

úprav alebo špeciálneho dizajnu“. 

V súlade s dohovorom by „univerzálny 

dizajn“ nemal vylučovať asistenčné 

zariadenia pre určité skupiny osôb so 

zdravotným postihnutím, ak je to 

potrebné. Prístupnosť by nemala 

vylučovať poskytovanie vhodného 

ubytovania, ak sa to vyžaduje vo 

vnútroštátnom práve alebo v práve Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu „univerzálny dizajn“ je lepšie umiestniť sem než do článku 2 vzhľadom na 

skutočnosť, že tento pojem sa už nikde inde v smernici nepoužíva. Vymedzenia pojmov by sa 

mali používať iba na vymedzenie pojmov používaných v splnomocňujúcich ustanoveniach 

právneho aktu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 25 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (25a) Skutočnosť, že výrobok alebo 

služba patria do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, by nemala viesť k tomu, aby 

boli tento výrobok alebo služba zahrnuté 

do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 

93/42/EHS1a. 

 __________________ 

 1aSmernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 

1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. 

ES L 169, 12.7.1993, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

V zmysle smernice o zdravotníckych pomôckach, ktorá bola nedávno zmenená, je výrobok 

určený na kompenzáciu zdravotného postihnutia zdravotnícka pomôcka. Preto je potrebné 

objasniť, že Európsky akt o prístupnosti nemá žiadny vplyv na rozsah pôsobnosti smernice 

o zdravotníckych pomôckach. Preto ak výrobok alebo služba patria do rozsahu pôsobnosti 

tohto aktu, takýto výrobok alebo služba nebudú automaticky patriť aj do rozsahu pôsobnosti 

smernice o zdravotníckych pomôckach. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Táto smernica by mala vychádzať 

z rozhodnutia Európskeho parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES38, pretože sa týka 

výrobkov, ktoré už spadajú do rozsahu 

pôsobnosti iných aktov Únie, aby sa tým 

zabezpečila konzistentnosť právnych 

predpisov Únie. 

(27) Táto smernica by mala vychádzať 

z rozhodnutia Európskeho parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES38, pretože sa týka 

výrobkov, ktoré už spadajú do rozsahu 

pôsobnosti iných aktov Únie, aby sa tým 

zabezpečila konzistentnosť právnych 

predpisov Únie. Ustanovenia uvedenej 

smernice týkajúce sa bezpečnosti, ako sú 

ustanovenia týkajúce sa spätného 

prevzatia, by nemali byť súčasťou tejto 

smernice, keďže neprístupný výrobok nie 

je nebezpečný výrobok. 

__________________ __________________ 

38 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 

38 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 
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o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov 

na trh (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82). 

o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov 

na trh (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Všetky hospodárske subjekty, ktoré 

sú zapojené do dodávateľského 

a distribučného reťazca, by mali 

zabezpečiť, aby sa na trhu sprístupňovali 

iba výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na 

prístupnosť stanovené v tejto smernici. Je 

potrebné stanoviť jasné a primerané 

rozdelenie povinností, ktoré by 

zodpovedalo úlohe každého hospodárskeho 

subjektu v dodávateľskom a distribučnom 

procese. 

(28) Všetky hospodárske subjekty, ktoré 

patria do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice a ktoré sú zapojené do 

dodávateľského a distribučného reťazca, by 

mali zabezpečiť, aby sa na trhu 

sprístupňovali iba výrobky, ktoré spĺňajú 

požiadavky na prístupnosť stanovené 

v tejto smernici. Je potrebné stanoviť jasné 

a primerané rozdelenie povinností, ktoré by 

zodpovedalo úlohe každého hospodárskeho 

subjektu v dodávateľskom a distribučnom 

procese. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Hospodárske subjekty by mali niesť 

zodpovednosť za súlad výrobkov a služieb 

s právnymi predpismi v závislosti od 

úlohy, ktorú zohrávajú v dodávateľskom 

reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň 

ochrany prístupnosti a zabezpečila sa 

spravodlivá hospodárska súťaž na trhu 

Únie. 

(29) Hospodárske subjekty by mali niesť 

zodpovednosť za súlad výrobkov a služieb 

s právnymi predpismi v závislosti od 

úlohy, ktorú zohrávajú v dodávateľskom 

reťazci, aby sa dosiahla lepšia prístupnosť 

a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska 

súťaž na trhu Únie. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Pôvodný návrh Komisie bol nekvalitne sformulovaný. Nové znenie presne odráža cieľ tejto 

smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 37 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) Táto smernica by mala vychádzať 

zo zásady „najskôr myslieť na MSP“ 

a zohľadňovať administratívnu záťaž, 

ktorej MSP čelia. Namiesto stanovenia 

všeobecných výnimiek a odchýlok pre tieto 

podniky by sa v nej skôr mali stanoviť 

menej prísne pravidlá, pokiaľ ide 

o posudzovanie zhody, a mali by sa v nej 

zaviesť ochranné doložky pre hospodárske 

subjekty. V dôsledku toho by sa pri 

stanovovaní pravidiel pre výber 

a vykonávanie najvhodnejších postupov 

posudzovania zhody mala zohľadňovať 

situácia MSP a povinnosti posudzovať 

zhodu s požiadavkami na prístupnosť by sa 

mali obmedziť tak, aby pre MSP 

nepredstavovali neprimeranú záťaž. 

Orgány dohľadu nad trhom by okrem toho 

mali svoju činnosť vykonávať proporčne 

k veľkosti podnikov a podľa toho, či ide 

o výrobky vyrábané v malých sériách alebo 

o nesériovú výrobu, nemali by pre MSP 

vytvárať neprimerané prekážky a nemali 

by narúšať ochranu verejných záujmov. 

(37) Táto smernica by mala vychádzať 

zo zásady „najskôr myslieť na MSP“ 

a zohľadňovať administratívnu záťaž, 

ktorej MSP čelia. Mali by sa v nej stanoviť 

menej prísne pravidlá, pokiaľ ide 

o posudzovanie zhody, a mali by sa v nej 

zaviesť ochranné doložky pre hospodárske 

subjekty. V dôsledku toho by sa pri 

stanovovaní pravidiel pre výber 

a vykonávanie najvhodnejších postupov 

posudzovania zhody mala zohľadňovať 

situácia MSP a povinnosti posudzovať 

zhodu s požiadavkami na prístupnosť by sa 

mali obmedziť tak, aby pre MSP 

nepredstavovali neprimeranú záťaž. 

Orgány dohľadu nad trhom by okrem toho 

mali svoju činnosť vykonávať proporčne 

k veľkosti podnikov a podľa toho, či ide 

o výrobky vyrábané v malých sériách alebo 

o nesériovú výrobu, nemali by pre MSP 

vytvárať neprimerané prekážky a nemali 

by narúšať ochranu verejných záujmov. 

Okrem toho by sa nemalo vyžadovať, aby 

mikropodniky vzhľadom na svoju 

veľkosť, zdroje a charakter dodržiavali 

požiadavky na prístupnosť. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na minimalizovanie regulačného zaťaženia pre veľmi malé podniky a v súlade s rozhodnutím 

Komisie o vylúčení mikropodnikov z rozsahu pôsobnosti všetkých právnych predpisov, 

v prípade ktorých neboli preukázané potreba a proporcionalita ich zahrnutia, sa navrhuje 

vylúčiť ich z rozsahu pôsobnosti tohto aktu. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 39 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (39a) V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa 

stanovuje postup týkajúci sa formálnych 

námietok proti harmonizovaným normám, 

ktoré údajne nespĺňajú požiadavky tejto 

smernice. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 40 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) V prípade, že neexistujú 

harmonizované normy, Komisia by mala 

mať, ak je to potrebné na účely 

harmonizácie trhu, možnosť prijať 

vykonávacie akty, ktorými by sa ustanovili 

spoločné technické špecifikácie pre 

požiadavky na prístupnosť uvedené v tejto 

smernici. 

(40) V prípade, že neexistujú 

harmonizované normy, Komisia by mala 

mať, ak je to potrebné na účely 

harmonizácie trhu, možnosť prijať 

vykonávacie akty, ktorými by sa ustanovili 

technické špecifikácie pre požiadavky na 

prístupnosť uvedené v tejto smernici. 

Právomoc Komisie prijímať technické 

špecifikácie, ktorá vedie k predpokladu 

súladu s touto smernicou, by mala byť 

prísne obmedzená vzhľadom na to, že 

vykonávanie tejto právomoci sa nebude 

riadiť základnými zásadami normalizácie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby mala Komisia právomoc prijímať technické špecifikácie v prípade, že podniky 

nie sú schopné prijať normu po určitom časovom období, pričom táto právomoc by mala byť 

prísne obmedzená vzhľadom na to, že Komisia nie je povinná riadiť sa zásadami, ktoré 

Svetová obchodná organizácia uznala v oblasti normalizácie, ako sú súdržnosť, 

transparentnosť, otvorenosť, konsenzus, dobrovoľné uplatňovanie, nezávislosť od osobitných 

záujmov a efektívnosť („základné zásady“). 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 51 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (51a) S cieľom zabezpečiť riadne 

uplatňovanie zásady proporcionality, 

pokiaľ ide o záväzky týkajúce sa 

identifikácie hospodárskych subjektov, 

právomoc prijímať akty v súlade 

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie by mala byť delegovaná 

na Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 

obdobia, počas ktorého musia byť 

hospodárske subjekty schopné 

identifikovať každý hospodársky subjekt, 

ktorý im dodal výrobok alebo ktorému 

dodali výrobok, a prijatie usmernení. Toto 

obdobie by malo byť stanovené úmerne 

k životnému cyklu výrobku. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, 

a to aj na úrovni expertov, a aby tieto 

konzultácie viedla v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 

práva1a. Predovšetkým v záujme 

rovnakého zastúpenia pri príprave 

delegovaných aktov sa všetky dokumenty 

doručujú Európskemu parlamentu a Rade 

v rovnakom čase ako odborníkom 

z členských štátov a odborníci 

Európskeho parlamentu a Rady majú 

systematicky prístup na zasadnutia 

expertných skupín Komisie, ktoré sa 

zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

 __________________ 

 1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V článku R7 prílohy I k rozhodnutiu 768/2008 sa uvádza, že toto obdobie sa stanoví v pomere 

k životnému cyklu výrobku. V návrhu Komisie sa nič také nestanovuje, pričom sa navrhuje 

obdobie 10 rokov pre všetky výrobky. Nie je to v súlade s rozhodnutím a váš spravodajca 
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preto navrhuje poskytnúť Komisii právomoc prijímať delegované akty s cieľom umožniť 

väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o výrobky s kratším životným cyklom. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 52 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (52a) Členské štáty by mali zabezpečiť 

dostupnosť účinných a rýchlych 

nápravných opatrení proti rozhodnutiam, 

ktoré prijmú verejní obstarávatelia 

a obstarávatelia v súvislosti s tým, či 

určitá zákazka patrí do osobnej a vecnej 

pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ 

a smernice 2014/25/EÚ. Vzhľadom na 

existujúci právny rámec týkajúci sa 

nápravných opatrení v oblastiach, na 

ktoré sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ 

a smernica 2014/25/EÚ, by však tieto 

oblasti mali byť vylúčené z ustanovení 

tejto smernice týkajúcich sa 

presadzovania právnych predpisov 

a sankcií. Takýmto vylúčením nie sú 

dotknuté povinnosti členských štátov 

vyplývajúce zo zmlúv prijať všetky 

potrebné opatrenia na zabezpečenie 

uplatňovania a účinnosti práva Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Smernice o nápravných opatreniach koordinujú vnútroštátne systémy preskúmania zavedením 

spoločných noriem, aby sa zabezpečila dostupnosť rýchlych a účinných opravných 

prostriedkov vo všetkých krajinách EÚ, ak sa uchádzači domnievajú, že zákazky boli udelené 

nespravodlivo. Je potrebné zabrániť všetkým rozporom medzi týmito smernicami a aktom 

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 25). 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 53 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (53a) Požiadavky na prístupnosť podľa 

tejto smernice by sa mali vzťahovať na 

výrobky uvádzané na trh Únie po dátume 

začiatku uplatňovania vnútroštátnych 

opatrení na transpozíciu tejto smernice 

vrátane použitých výrobkov a výrobkov 

z druhej ruky dovážaných z tretích krajín 

a uvádzaných na trh Únie po tomto 

dátume. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 53 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (53b) S cieľom dať poskytovateľom 

služieb dostatok času na to, aby sa 

prispôsobili požiadavkám stanoveným 

v tejto smernici, je potrebné stanoviť 

prechodné obdobie, počas ktorého 

výrobky používané na poskytovanie služby 

nemusia byť v súlade s požiadavkami na 

prístupnosť stanovenými v tejto smernici. 

Vzhľadom a náklady a dlhý životný cyklus 

bankomatov, automatov na výdaj lístkov 

a odbavovacích zariadení je vhodné 

stanoviť, že ak sa tieto terminály 

používajú pri poskytovaní služieb, môžu 

sa naďalej používať až do skončenia ich 

hospodárskej životnosti alebo dovtedy, 

kým nebudú plne odpísané. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 53 c (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (53c) Ak sa na základe požadovaného 

posúdenia dospeje k záveru, že 

požiadavka, aby všetky bankomaty, 

automaty na výdaj lístkov alebo 

odbavovacie zariadenia, ktoré sú dostupné 

na poskytovanie rovnakej služby, spĺňali 

požiadavky na prístupnosť stanovené 

v tejto smernici, by predstavovala 

neprimeranú záťaž, potom by sa 

v posúdení mohlo takisto navrhnúť, aký 

počet vyhovujúcich strojov by bol 

dostatočný na zabezpečenie prístupnosti 

služieb poskytovaných daným 

poskytovateľom služby. Poskytovateľ 

služby by mal vo svojom posúdení vziať 

do úvahy okrem iného odhadovaný prínos 

pre osoby so zdravotným postihnutím 

vrátane dostupnosti iných prostriedkov na 

prístup k službe a zjednodušenie prístupu 

k prístupným strojom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok -1 

 Predmet úpravy 

 Účelom tejto smernice je odstrániť 

prekážky voľného pohybu výrobkov 

a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, vyplývajúce z rozdielnych 

požiadaviek na prístupnosť 

a predchádzať im, ako aj prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu 

aproximáciou zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení členských 

štátov, pokiaľ ide o požiadavky na 

prístupnosť určitých výrobkov a služieb. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Kapitoly I, II až V a VII sa 

vzťahujú na tieto výrobky: 

1. Kapitoly I, II až V a VII sa 

vzťahujú na tieto výrobky uvádzané na trh 

Únie po ... [šesť rokov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice]: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) počítačový hardvér a operačné 

systémy na všeobecné účely, 

a) počítačový hardvér a operačné 

systémy na všeobecné účely určené na 

použitie spotrebiteľmi, 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto smernica sa má vzťahovať iba na tie výrobky a služby, ktoré sú určené na používanie 

spotrebiteľmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) koncové zariadenia s vyspelou 

počítačovou kapacitou v oblasti 

telefonických služieb určené pre 

c) koncové zariadenia v oblasti 

telefonických služieb určené pre 

spotrebiteľov, 
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spotrebiteľov, 

Or. en 

Odôvodnenie 

V žiadnom normalizačnom/regulačnom dokumente neexistuje vymedzenie pojmu „vyspelá 

počítačová kapacita“. Tento pojem sa nepoužíva a nie je vhodný z právneho hľadiska ani 

z hľadiska informatiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) koncové zariadenia s vyspelou 

počítačovou kapacitou v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

určené pre spotrebiteľov. 

d) koncové zariadenia v oblasti 

audiovizuálnych mediálnych služieb 

určené pre spotrebiteľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V žiadnom normalizačnom/regulačnom dokumente neexistuje vymedzenie pojmu „vyspelá 

počítačová kapacita“. Tento pojem sa nepoužíva a nie je vhodný z právneho hľadiska ani 

z hľadiska informatiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Kapitoly I, II až V a VII sa 

vzťahujú na tieto služby: 

2. Kapitoly I, II až V a VII sa 

vzťahujú na tieto služby poskytované po ... 

[šesť rokov po dátume nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice] bez toho, aby 

tým bol dotknutý článok 27a: 

Or. en 

 



 

PR\1113653SK.docx 25/112 PE597.391v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) telefonické služby a súvisiace 

koncové zariadenia s vyspelou počítačovou 

kapacitou určené pre spotrebiteľov, 

a) telefonické služby a súvisiace 

koncové zariadenia určené pre 

spotrebiteľov, 

Or. en 

Odôvodnenie 

V žiadnom normalizačnom/regulačnom dokumente neexistuje vymedzenie pojmu „vyspelá 

počítačová kapacita“. Tento pojem sa nepoužíva a nie je vhodný z právneho hľadiska ani 

z hľadiska informatiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) audiovizuálne mediálne služby 

a súvisiace zariadenia s vyspelou 

počítačovou kapacitou určené pre 

spotrebiteľov, 

b) audiovizuálne mediálne služby 

a súvisiace zariadenia určené pre 

spotrebiteľov, 

Or. en 

Odôvodnenie 

V žiadnom normalizačnom/regulačnom dokumente neexistuje vymedzenie pojmu „vyspelá 

počítačová kapacita“. Tento pojem sa nepoužíva a nie je vhodný z právneho hľadiska ani 

z hľadiska informatiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) služby leteckej, autobusovej, c) služby leteckej, autobusovej, 

železničnej a vodnej osobnej dopravy 
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železničnej a vodnej osobnej dopravy, v súvislosti s týmito aspektmi: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod i (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 i) webové sídla, služby poskytované 

cez mobilné zariadenia, terminály pre 

inteligentný predaj cestovných lístkov, 

poskytovanie informácií v reálnom čase; a  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c – bod ii (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ii) samoobslužné terminály 

umiestnené na území Únie vrátane 

automatov na výdaj lístkov 

a odbavovacích zariadení používaných na 

poskytovanie služieb osobnej dopravy, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) bankové služby, d) spotrebiteľské bankové služby, 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Táto smernica sa má vzťahovať iba na tie výrobky a služby, ktoré sú určené na používanie 

spotrebiteľmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) elektronické knihy, e) elektronické knihy a súvisiace 

zariadenia používané na poskytovanie 

týchto služieb poskytované 

poskytovateľom služieb, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) elektronické obchodovanie (e-

commerce). 

f) „online trhoviská“ určené na 

používanie spotrebiteľmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pojem „elektronické obchodovanie“ je príliš vágny. Spravodajca navrhuje použiť pojem 

„online trhovisko“, ktorý je vymedzený v nedávno prijatej smernici 2016/1148/EÚ 

o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných 

systémov v Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) verejné zákazky a koncesie, na a) verejné zákazky a koncesie, na 
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ktoré sa vzťahuje smernica 2014/23/EÚ42, 

smernica 2014/24/EÚ a smernica 

2014/25/EÚ, 

ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/23/EÚ42, 

smernica 2014/24/EÚ a smernica 

2014/25/EÚ, navrhnuté a vypracované po 

... [šesť rokov po dátume nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice]. 

__________________ __________________ 

42 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 

o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 

94, 28.3.2014, s. 1) 

42 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 

o udelení koncesných zmlúv (Ú. v. EÚ L 

94, 28.3.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) prípravu a vykonávanie programov 

podľa nariadenia (ES) č. 1303/2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde43, a podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1304/2013.44 

b) prípravu a vykonávanie programov 

podľa nariadenia (ES) č. 1303/201343 

a podľa nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1304/201344, ktoré boli 

prijaté a vykonané po ... [šesť rokov po 

dátume nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice]. 

__________________ __________________ 

43 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre 

rozvoj vidieka a Európskom námornom 

a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde 

a Európskom námornom a rybárskom 

43 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre 

rozvoj vidieka a Európskom námornom 

a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde 

a Európskom námornom a rybárskom 
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fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 320). 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 320). 

44 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 

2013 o Európskom sociálnom fonde a o 

zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006. 

44 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 

2013 o Európskom sociálnom fonde a o 

zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 

(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dopravnú infraštruktúru v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1315/2013.46 

d) dopravnú infraštruktúru v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1315/201346, navrhnutú 

a postavenú po ... [šesť rokov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 

__________________ __________________ 

46 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 

2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj 

transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. EÚ L 

348, 20.12.2013, s. 1). 

46 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 

2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj 

transeurópskej dopravnej siete (Ú. v. EÚ L 

348, 20.12.2013, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Odsek 3 sa uplatňuje iba na 

výrobky a služby uvedené v odsekoch 1 a 2 

tohto článku. 

 Odsek 3 sa uplatňuje na: 
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 a)  verejné zákazky v súlade 

s odsekom 3 písm. a) v prípadoch, keď sa 

technické špecifikácie týkajúce sa týchto 

zákaziek uverejnia vo výzvach na 

predkladanie súťažných ponúk po dátume 

začiatku uplatňovania tejto smernice; 

 b) programy v súlade s odsekom 3 

písm. b), ktoré boli prijaté po dátume 

začiatku uplatňovania tejto smernice, 

alebo na programovú dokumentáciu, 

ktorou sa vykonávajú takéto programy do 

tej miery, v akej sa táto dokumentácia 

uverejní po uvedenom dátume; 

 c)  novú, obnovenú a modernizovanú 

dopravnú infraštruktúru v súlade 

s odsekom 3 písm. d), ktorej návrh alebo 

výstavba sa začne po dátume začiatku 

uplatňovania tejto smernice. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Vylúčenie mikropodnikov 

 Táto smernica sa neuplatňuje na 

mikropodniky, ktoré vyrábajú, dovážajú 

alebo distribuujú výrobky a služby 

patriace do jej rozsahu pôsobnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na minimalizovanie regulačného zaťaženia pre veľmi malé podniky a v súlade s rozhodnutím 

Komisie o vylúčení mikropodnikov z rozsahu pôsobnosti všetkých právnych predpisov, 

v prípade ktorých neboli preukázané potreba a proporcionalita ich zahrnutia, sa navrhuje 

vylúčiť ich z rozsahu pôsobnosti tohto aktu. 
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Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. „prístupné výrobky a služby“ sú 

výrobky a služby, ktoré ľudia s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím dokážu vnímať, 

používať a porozumieť im na rovnakom 

základe s ostatnými, 

1. „prístupné výrobky a služby“ sú 

výrobky a služby, ktoré ľudia so 

zdravotným postihnutím dokážu vnímať, 

používať, porozumieť im a ktoré sú pre 

nich účinné, 

Or. en 

Odôvodnenie 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 

missing in the Commission proposal. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „univerzálny dizajn“ alebo tiež 

„dizajn pre všetkých“ je navrhovanie 

výrobkov, prostredí, programov a služieb 

tak, aby ich mohli v čo najväčšej možnej 

miere využívať všetci ľudia bez nutnosti 

úprav alebo špeciálneho dizajnu. 

„Univerzálny dizajn“ nevylučuje 

asistenčné pomôcky pre určité skupiny 

osôb s funkčnými obmedzeniami vrátane 

osôb so zdravotným postihnutím, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Pojem „univerzálny dizajn“ sa nepoužíva v splnomocňujúcich ustanoveniach smernice, 

a preto nemusí byť v tomto článku vymedzený. Spravodajca zmenil odôvodnenie tak, aby 

odkazovalo na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. „služba“ je služba, ako sa 

vymedzuje v článku 4 ods. 1 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/123/ES1a, 

 ____________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 

o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ 

L 376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na 

vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36 – 68). 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5b. „poskytovateľ služieb“ je 

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá ponúka alebo poskytuje služby, 

ktoré sú určené na trh Únie, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 16 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 16a. „MSP“ sú malé alebo stredné 

podniky, ako sa vymedzujú v odporúčaní 

Komisie 2003/361/ES1a, 

 ____________________ 

 1a Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 

6. mája 2003 o vymedzení pojmu 

mikropodniky, malé a stredne veľké 

podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, 

s. 36). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

19. „stiahnutie od používateľa“ je 

každé opatrenie, ktorého cieľom je 

dosiahnuť vrátenie výrobku, ktorý sa už 

sprístupnil koncovému používateľovi, 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Využívanie stiahnutia od používateľa bolo zo smernice vypustené. Vymedzenie pojmu preto 

nie je potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

21. „elektronický obchod“ je online 21. „online trhovisko“ je digitálna 
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predaj výrobkov a služieb. služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom 

vymedzeným v článku 4 ods. 1 písm. a) 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2013/11/EÚ1a uzatvárať online kúpne 

zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby 

s obchodníkmi vymedzenými v článku 4 

ods. 1 písm. b) uvedenej smernice buď 

na webovom sídle online trhoviska, alebo 

na webovom sídle obchodníka, ktoré 

využíva počítačové služby poskytované 

online trhoviskom, 

 ____________________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 

o alternatívnom riešení spotrebiteľských 

sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) 

č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 

(smernica o alternatívnom riešení 

spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 

18.6.2013, s. 63). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pojem „elektronické obchodovanie“ je príliš vágny. Spravodajca navrhuje použiť pojem 

„online trhovisko“, ktorý je vymedzený v nedávno prijatej smernici 2016/1148/EÚ 

o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných 

systémov v Únii. Vymedzenie tohto pojmu bolo mierne upravené aby sa zohľadnilo, že táto 

smernica sa vzťahuje iba na vzťahy medzi podnikmi a spotrebiteľmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21a. „služby leteckej osobnej dopravy“ 

sú služby, ktoré poskytujú leteckí 

dopravcovia, cestovné kancelárie 

a riadiace orgány letísk podľa vymedzení 

v článku 2 písm. b) až f) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1107/20061a, 

 ____________________ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 

o právach zdravotne postihnutých osôb 

a osôb so zníženou pohyblivost'ou 

v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 

26.7.2006, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme jasnosti je potrebné vymedziť, čo sa rozumie pod pojmom služby leteckej osobnej 

dopravy. Cieľom tohto vymedzenia nie je obmedziť rozsah toho, čo pôvodne navrhla Komisia. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21b. „služby autobusovej osobnej 

dopravy“ sú služby, na ktoré sa vzťahuje 

článok 2 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 

č. 181/2011, 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme jasnosti je potrebné vymedziť, čo sa rozumie pod pojmom služby autobusovej 

osobnej dopravy. Cieľom tohto vymedzenia nie je obmedziť rozsah toho, čo pôvodne navrhla 

Komisia. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21c. „služby železničnej osobnej dopravy“ 

sú všetky služby železničnej osobnej 

dopravy, na ktoré sa vzťahuje článok 2 

ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1371/2007, 

Or. en 
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Odôvodnenie 

V záujme jasnosti je potrebné vymedziť, čo sa rozumie pod pojmom služby železničnej osobnej 

dopravy. Cieľom tohto vymedzenia nie je obmedziť rozsah toho, čo pôvodne navrhla Komisia. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21d. „služby vodnej osobnej dopravy“ 

sú služby osobnej dopravy, na ktoré sa 

vzťahuje článok 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 

č. 1177/2010. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme jasnosti je potrebné vymedziť, čo sa rozumie pod pojmom služby železničnej osobnej 

dopravy. Cieľom tohto vymedzenia nie je obmedziť rozsah toho, čo pôvodne navrhla Komisia. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Pokiaľ ide o železničnú osobnú 

dopravu, požiadavky na prístupnosť 

podľa tejto smernice týkajúce sa 

poskytovania informácií sa považujú za 

splnené vtedy, keď sú služby v súlade 

s príslušnými ustanoveniami nariadenia 

(EÚ) č. 1371/2007. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak v osobitných právnych predpisoch príslušného odvetvia existujú platné požiadavky, táto 

smernica by nemala vytvárať právnu neistotu. 
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Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 6 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6b. Pokiaľ ide o zastavané prostredie 

železničnej osobnej dopravy, požiadavky 

na prístupnosť podľa tejto smernice sa 

považujú za splnené vtedy, keď sú 

technické špecifikácie interoperability 

v súlade s príslušnými ustanoveniami 

nariadenia (EÚ) č. 1300/2014. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak v osobitných právnych predpisoch príslušného odvetvia existujú platné požiadavky, táto 

smernica by nemala vytvárať právnu neistotu. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 6 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6c. Pokiaľ ide o železničnú osobnú 

dopravu, požiadavky na prístupnosť 

podľa tejto smernice týkajúce sa 

webových sídiel sa považujú za splnené 

vtedy, keď sú služby v súlade 

s príslušnými ustanoveniami nariadenia 

(EÚ) č. 454/2011. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak v osobitných právnych predpisoch príslušného odvetvia existujú platné požiadavky, táto 

smernica by nemala vytvárať právnu neistotu. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 6 d (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6d. Pokiaľ ide o autobusovú osobnú 

dopravu, požiadavky na prístupnosť 

podľa tejto smernice týkajúce sa 

poskytovania informácií 

o charakteristikách a predpokladoch 

prístupnosti sa považujú za splnené vtedy, 

keď sú služby v súlade s článkom 11 

nariadenia (EÚ) č. 181/2011. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak v osobitných právnych predpisoch príslušného odvetvia existujú platné požiadavky, táto 

smernica by nemala vytvárať právnu neistotu. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 6 e (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6e. Pokiaľ ide o námornú 

a vnútrozemskú vodnú osobnú dopravu, 

požiadavky na prístupnosť podľa tejto 

smernice týkajúce sa poskytovania 

informácií o charakteristikách 

a predpokladoch prístupnosti sa považujú 

za splnené vtedy, keď sú služby v súlade 

s článkom 9 nariadenia (EÚ) 

č. 1177/2010. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak v osobitných právnych predpisoch príslušného odvetvia existujú platné požiadavky, táto 

smernica by nemala vytvárať právnu neistotu. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 9 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Elektronický obchod musí spĺňať 

požiadavky stanovené v oddiele VIII 

prílohy I. 

9. Online trhoviská musia spĺňať 

požiadavky stanovené v oddiele VIII 

prílohy I. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pojem „elektronické obchodovanie“ je príliš vágny. Spravodajca navrhuje použiť pojem 

„online trhovisko“, ktorý je vymedzený v nedávno prijatej smernici 2016/1148/EÚ 

o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných 

systémov v Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

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 I, aby 

osobám s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

v čo najväčšej miere umožnili využívať 

takéto prostredie. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V návrhu Komisie nie je rozhodnuté, či zastavané prostredie bude alebo nebude zahrnuté. 

Navrhuje sa odstrániť túto splnomocňujúcu doložku. Členské štáty budú môcť naďalej 

uplatňovať túto smernicu na zastavané prostredie, ak si to želajú. Do článku 28 bol zahrnutý 
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nový odsek, v ktorom sa požaduje, aby Komisia do dvoch rokov predložila správu o možnom 

zahrnutí. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty nesmú brániť tomu, aby boli 

na ich území sprístupnené na trhu výrobky 

a služby, ktoré spĺňajú požiadavky tejto 

smernice, z dôvodov súvisiacich 

s požiadavkami na prístupnosť. 

Členské štáty nesmú brániť tomu, aby boli 

na ich území sprístupnené na trhu výrobky, 

ktoré sú v súlade s touto smernicou, 

z dôvodov týkajúcich sa požiadaviek na 

prístupnosť. Členské štáty nesmú na 

svojom území brániť poskytovaniu 

služieb, ktoré spĺňajú požiadavky tejto 

smernice, z dôvodov súvisiacich 

s požiadavkami na prístupnosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výrobcovia vedú register sťažností, 

nevyhovujúcich výrobkov a prípadov 

stiahnutí výrobkov od používateľov 

a priebežne informujú distribútorov 

o všetkých týchto kontrolách. 

4. Výrobcovia vedú register sťažností 

a nevyhovujúcich výrobkov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Stiahnutie výrobkov využívajú hospodárske subjekty alebo ho vyžiada orgán dohľadu nad 

trhom, ak výrobok môže predstavovať riziko pre bezpečnosť spotrebiteľov alebo môže byť 

škodlivý pre životné prostredie. Neprístupné výrobky nepatria do týchto kategórií. Výrobca, 

ktorý nesplní tieto právne predpisy, by však mal aj tak čeliť sankciám alebo by sa od neho 

malo vyžadovať, aby prijal nápravné opatrenia, ako je stiahnutie výrobku z trhu. Pokiaľ ide 

o prístupnosť výrobkov, povinnosť informovať výrobcov o sťažnostiach sa zdá byť irelevantná. 

Má zmysel iba v prípade bezpečnosti alebo environmentálnej nebezpečnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú 

alebo majú dôvod domnievať sa, že 

výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je 

v súlade s touto smernicou, bezodkladne 

prijmú potrebné nápravné opatrenia 

s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku 

s príslušnými požiadavkami , alebo ho 

v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo od 

používateľa. Okrem toho v prípade, že 

výrobok predstavuje riziko súvisiace 

s prístupnosťou, výrobcovia o tom 

bezodkladne informujú príslušné 

vnútroštátne orgány členských štátov, 

v ktorých bol výrobok sprístupnený na 

trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 

o nesúlade tohto výrobku a o prijatých 

nápravných opatreniach. 

8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú 

alebo majú dôvod domnievať sa, že 

výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je 

v súlade s touto smernicou, bezodkladne 

prijmú potrebné nápravné opatrenia 

s cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku 

s príslušnými požiadavkami alebo ho 

v prípade potreby stiahnuť z trhu. Okrem 

toho v prípade, že výrobok nie je v súlade 

s touto smernicou, výrobcovia o tom 

bezodkladne informujú príslušné 

vnútroštátne orgány členských štátov, 

v ktorých bol výrobok sprístupnený na 

trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 

o nesúlade tohto výrobku a o prijatých 

nápravných opatreniach. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) spolupracovať s príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri 

každom prijatom opatrení s cieľom 

odstrániť riziká spojené s výrobkami, na 

ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie. 

b) spolupracovať s príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri 

každom prijatom opatrení s cieľom 

zabezpečiť súlad výrobkov, na ktoré sa 

vzťahuje jeho splnomocnenie, 
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s požiadavkami uvedenými v článku 3. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa dovozca domnieva alebo má 

dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa 

požiadavky na prístupnosť stanovené 

v článku 3, nesmie uviesť výrobok na trh, 

pokým sa výrobok neuvedie do súladu 

s príslušnými požiadavkami. Okrem toho 

ak výrobok predstavuje riziko, dovozca 

o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu 

nad trhom. 

3. Ak sa dovozca domnieva alebo má 

dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa 

požiadavky na prístupnosť stanovené 

v článku 3, nesmie uviesť výrobok na trh, 

pokým sa výrobok neuvedie do súladu 

s príslušnými požiadavkami. Okrem toho 

ak výrobok nie je v súlade s touto 

smernicou, dovozca o tom informuje 

výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Dovozcovia vedú register sťažností, 

nevyhovujúcich výrobkov a prípadov 

stiahnutí výrobkov od používateľov 
a priebežne informujú distribútorov 

7. Dovozcovia vedú register sťažností 

a nevyhovujúcich výrobkov, a priebežne 

informujú distribútorov o týchto 
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o týchto kontrolách. kontrolách. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú 

alebo majú dôvod domnievať sa, že 

výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je 

v súlade s požiadavkami uvedenými 

v článku 3, bezodkladne prijmú 

nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom 

dosiahnuť súlad tohto výrobku 

s príslušnými požiadavkami alebo ho 

v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo od 

používateľa. Okrem toho v prípade, že 

výrobok predstavuje riziko súvisiace 

s prístupnosťou, dovozcovia o tom 

bezodkladne informujú príslušné 

vnútroštátne orgány členských štátov, 

v ktorých bol výrobok sprístupnený na 

trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 

o nesúlade tohto výrobku a o prijatých 

nápravných opatreniach. 

8. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú 

alebo majú dôvod domnievať sa, že 

výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je 

v súlade s požiadavkami uvedenými 

v článku 3, bezodkladne prijmú 

nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom 

dosiahnuť súlad tohto výrobku 

s príslušnými požiadavkami, alebo ho 

v prípade potreby stiahnuť z trhu. Okrem 

toho v prípade, že výrobok nie je v súlade 

s touto smernicou, dovozcovia o tom 

bezodkladne informujú príslušné 

vnútroštátne orgány členských štátov, 

v ktorých bol výrobok sprístupnený na 

trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 

o nesúlade tohto výrobku a o prijatých 

nápravných opatreniach. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 



 

PE597.391v01-00 44/112 PR\1113653SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 

má dôvod sa domnievať, že výrobok 

nespĺňa požiadavky na prístupnosť 

stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 

výrobok na trhu, pokým sa výrobok 

neuvedie do súladu s príslušnými 

požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok 

predstavuje riziko, distribútor o tom 

informuje výrobcu a orgány dohľadu nad 

trhom. 

3. Ak sa distribútor domnieva alebo 

má dôvod sa domnievať, že výrobok 

nespĺňa požiadavky na prístupnosť 

stanovené v článku 3, nesmie sprístupniť 

výrobok na trhu, pokým sa výrobok 

neuvedie do súladu s príslušnými 

požiadavkami. Okrem toho, ak výrobok nie 

je v súlade s touto smernicou, distribútor 

o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu 

nad trhom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 

alebo majú dôvod domnievať sa, že 

výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je 

v súlade s touto smernicou, zabezpečia, 

aby sa prijali nápravné opatrenia 

nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do 

súladu s príslušnými požiadavkami alebo 

v prípade potreby, na jeho stiahnutie z trhu 

alebo od používateľa. Okrem toho 

v prípade, že výrobok predstavuje riziko, 

distribútori o tom bezodkladne informujú 

príslušné vnútroštátne orgány členských 

štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na 

trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú 

alebo majú dôvod domnievať sa, že 

výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je 

v súlade s touto smernicou, zabezpečia, 

aby sa prijali nápravné opatrenia 

nevyhnutné na uvedenie tohto výrobku do 

súladu s príslušnými požiadavkami alebo 

v prípade potreby na jeho stiahnutie z trhu. 

Okrem toho v prípade, že výrobok nie je 

v súlade s touto smernicou, distribútori 

o tom bezodkladne informujú príslušné 

vnútroštátne orgány členských štátov, 

v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 

pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
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dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 

v súlade, a prijaté nápravné opatrenia. 

dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 

v súlade, a prijaté nápravné opatrenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

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. 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 zabezpečiť súlad výrobkov, ktoré 

sprístupnili na trhu, s požiadavkami 

uvedenými v článku 3. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Hospodárske subjekty musia byť 

schopné predložiť informácie uvedené 

2. Hospodárske subjekty musia byť 

schopné predložiť informácie uvedené 
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v prvom pododseku počas 10 rokov po 

tom, čo im bol výrobok dodaný, a počas 10 

rokov po tom, čo výrobok dodali. 

v prvom pododseku počas určitého 

obdobia po tom, čo im bol výrobok 

dodaný, alebo po tom, čo výrobok dodali. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh smernice 

Článok 10 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia je splnomocnená prijímať 

v súlade s článkom 23a delegované akty 

s cieľom špecifikovať obdobie uvedené 

v odseku 2 tohto článku. Toto obdobie 

musí byť stanovené úmerne k životnému 

cyklu výrobku. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odôvodnenie: V článku R7 prílohy I k rozhodnutiu 768/2008 sa uvádza, že toto obdobie sa 

stanoví v pomere k životnému cyklu výrobku. V návrhu Komisie sa nič také nestanovuje, 

pričom sa navrhuje obdobie 10 rokov pre všetky výrobky. Nie je to v súlade s rozhodnutím 

a váš spravodajca preto navrhuje poskytnúť Komisii právomoc prijímať delegované akty 

s cieľom umožniť väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o výrobky s kratším životným cyklom. 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Poskytovatelia služieb musia 

pripraviť potrebné informácie v súlade 

s prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako 

služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť 

uvedené v článku 3. Tieto informácie sa 

verejnosti sprístupňujú v písomnej a ústnej 

forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný 

pre osoby s funkčnými obmedzeniami 

a osoby so zdravotným postihnutím. 

2. Poskytovatelia služieb musia 

pripraviť potrebné informácie v súlade 

s prílohou III, v ktorých vysvetlia, ako ich 

služby spĺňajú požiadavky na prístupnosť 

uvedené v článku 3. Tieto informácie sa 

verejnosti sprístupňujú v písomnej a ústnej 

forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný 

pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Poskytovatelia služieb musia uchovávať 
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Poskytovatelia služieb musia uchovávať 

tieto informácie po celý čas poskytovania 

služieb. 

tieto informácie po celý čas poskytovania 

služieb. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom navrhovanej smernice je pomáhať členským štátom splniť si povinnosti v oblasti 

prístupnosti, ktoré im vyplývajú z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

V dohovore sa odkazuje iba na „osoby so zdravotným postihnutím“. Z tohto dôvodu sa 

navrhuje zosúladenie smernice s dohovorom a obmedzenie jej rozsahu pôsobnosti iba na 

osoby so zdravotným postihnutím. Je to aj v súlade s nedávno prijatou smernicou 

o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora. 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) životnosť infraštruktúry 

a výrobkov používaných pri poskytovaní 

služby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Komisia prijme na účely 

vykonávania odsekov 1 a 2 delegované 

akty v súlade s článkom 23a s cieľom 

doplniť túto smernicu tým, že stanoví 

usmernenia pre všetky výrobky a služby, 

na ktoré sa vzťahuje táto smernica. 

Komisia prijme prvé takéto delegované 

akty vzťahujúce sa na všetky výrobky 

a služby, ktoré patria do rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice, do ...[jeden rok 

po dátume nadobudnutia účinnosti tejto 
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smernice]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komisia s cieľom poskytnúť väčšiu právnu istotu výrobcom, ktorí potrebujú využiť výnimku, 

vypracuje výkladové usmernenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 

v prípade konkrétneho výrobku alebo 

služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 

5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 

nad trhom členského štátu, v ktorom sa 

výrobok uvádza na trh alebo sa 

sprístupňuje na trhu. K takémuto 

oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 

v odseku 3. Mikropodniky sú oslobodené 

od tejto oznamovacej povinnosti, ale 

musia byť schopné predložiť na žiadosť 

príslušného orgánu dohľadu nad trhom 

príslušnú dokumentáciu. 

6. Ak hospodárske subjekty uplatnili 

v prípade konkrétneho výrobku alebo 

služby výnimku stanovenú odsekoch 1 až 

5, oznámia to príslušnému orgánu dohľadu 

nad trhom členského štátu, v ktorom sa 

výrobok uvádza na trh alebo sa 

sprístupňuje na trhu. K takémuto 

oznámeniu pripoja posúdenie uvedené 

v odseku 3. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. MSP sú oslobodené od 

oznamovacej povinnosti stanovenej 

v odseku 6, ale musia byť schopné 

predložiť na žiadosť príslušného orgánu 

dohľadu nad trhom príslušnú 

dokumentáciu. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Na zníženie regulačného zaťaženia MSP je potrebná ochranná doložka. Zabezpečuje 

proporcionalitu požiadaviek pre malé podniky. 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 6 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6b. Komisia prijme vykonávacie akty, 

ktorými sa stanoví vzor oznámenia na 

účely odseku 6 tohto článku. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

s konzultačným postupom uvedeným 

v článku 24 ods. 1a. Komisia prijme prvé 

takéto vykonávacie akty do ... [dva roky po 

dátume nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komisia s cieľom zjednodušiť postup oznamovania vypracuje jednotnú šablónu, ktorú môžu 

výrobcovia používať kdekoľvek v EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a.  Komisia v súlade s článkom 10 

nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 požiada 

jednu alebo viaceré európske 

normalizačné organizácie, aby 

vypracovali harmonizované normy, 

pokiaľ ide o každú požiadavku na 

prístupnosť uvedenú v článku 3. Komisia 

prijme takéto žiadosti do ... [dva roky po 

dátume nadobudnutia účinnosti tejto 
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smernice]. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh smernice 

Článok 14 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spoločné technické špecifikácie Technické špecifikácie 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak v Úradnom vestníku Európskej 

únie neboli v súlade s nariadením (EÚ) č. 

1025/2012 uverejnené žiadne 

harmonizované normy a pokiaľ by na 

účely harmonizácie trhu boli nutné ďalšie 

podrobné údaje v súvislosti 

s požiadavkami na prístupnosť v prípade 

určitých výrobkov a služieb, môže 

Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými 

sa stanovia spoločné technické špecifikácie 

(ďalej len „STŠ“) pre požiadavky na 

prístupnosť stanovené v prílohe I k tejto 

smernici.. Uvedené vykonávacie akty sa 

prijímajú v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 24 ods. 2 tejto 

smernice. 

1. Ak neboli uverejnené žiadne 

harmonizované normy, ale najskôr dva 

roky po prijatí žiadosti adresovanej jednej 

alebo viacerých európskym 

normalizačným organizáciám, aby 

vypracovali takéto harmonizované normy, 

môže Komisia prijať vykonávacie akty, 

ktorými sa stanovia technické špecifikácie, 

ktoré spĺňajú požiadavky na prístupnosť 

uvedené v článku 3. Uvedené vykonávacie 

akty sa prijímajú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 2 

tejto smernice. 

Or. en 

Odôvodnenie 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 



 

PR\1113653SK.docx 51/112 PE597.391v01-00 

 SK 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Ak sa neuverejnil žiadny odkaz na 

harmonizované normy o výrobkoch 

a službách, ktoré spĺňajú technické 

špecifikácie uvedené v odseku 1 alebo ich 

časti, predpokladá sa, že sú v súlade 

s požiadavkami na prístupnosť uvedenými 

v článku 3, na ktoré sa vzťahujú uvedené 

technické špecifikácie alebo ich časti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 2  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Platí predpoklad, že výrobky 

a služby, ktoré sú v zhode so STŠ 

uvedenými v odseku 1 alebo s ich časťami, 

sú v súlade s požiadavkami na prístupnosť 

uvedenými v článku 3, na ktoré sa 

vzťahujú uvedené STŠ alebo ich časti. 

2. Platí predpoklad, že výrobky 

a služby, ktoré sú v zhode s technickými 

špecifikáciami uvedenými v odseku 1 

alebo s ich časťami, sú v súlade 

s požiadavkami na prístupnosť uvedenými 

v článku 3, na ktoré sa vzťahujú uvedené 

technické špecifikácie alebo ich časti. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako 

jeden právny akt Únie, v ktorom sa 

vyžaduje vyhlásenie o zhode EÚ, 

vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie 

jediné vyhlásenie o zhode EÚ. Uvedené 

vyhlásenie obsahuje identifikáciu 

príslušných aktov vrátane odkazov na 

uverejnenie. 

3. Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako 

jeden právny akt Únie, v ktorom sa 

vyžaduje vyhlásenie o zhode EÚ, 

vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie 

vyhlásenie o zhode EÚ. Uvedené 

vyhlásenie obsahuje identifikáciu 

príslušných aktov vrátane odkazov na 

uverejnenie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o ostatné požiadavky, výrobca by mal mať možnosť disponovať jedným vyhlásením 

o zhode, pokiaľ ide o viaceré legislatívne akty. 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh smernice 

Článok 17 a – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a.  Nesúlad výrobku s požiadavkami 

na prístupnosť stanovenými v tejto 

smernici nesmie predstavovať vážne 

riziko v zmysle článku 20 nariadenia (ES) 

č. 765/2008. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh smernice 

Článok 19 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré 

predstavujú riziko v súvislosti 

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré 

nie sú v súlade s touto smernicou na 
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s prístupnosťou na vnútroštátnej úrovni vnútroštátnej úrovni 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh smernice 

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 

členského štátu prijali opatrenie podľa 

článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 

alebo ak majú dostatočný dôvod 

domnievať sa, že výrobok spadajúci do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice 

predstavuje riziko v súvislosti s aspektmi 

prístupnosti, na ktoré sa vzťahuje táto 

smernica, vykonajú hodnotenie 

predmetného výrobku, v ktorom posúdia 

všetky uplatniteľné požiadavky na 

prístupnosť stanovené v tejto smernici. 

Príslušné hospodárske subjekty v plnej 

miere spolupracujú s orgánmi dohľadu nad 

trhom. 

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 

členského štátu majú dostatočný dôvod 

domnievať sa, že výrobok spadajúci do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice nie je 

v súlade s touto smernicou, vykonajú 

hodnotenie predmetného výrobku, 

v ktorom posúdia všetky uplatniteľné 

požiadavky na prístupnosť stanovené 

v tejto smernici. Príslušné hospodárske 

subjekty v plnej miere spolupracujú 

s orgánmi dohľadu nad trhom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Návrh smernice 

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány 

dohľadu nad trhom zistia, že výrobok 

nespĺňa požiadavky stanovené v tejto 

smernici, bezodkladne požiadajú príslušný 

hospodársky subjekt, aby prijal všetky 

primerané nápravné opatrenia na uvedenie 

tohto výrobku do súladu s uvedenými 

požiadavkami alebo aby výrobok stiahol 

z trhu alebo od používateľov v primeranej 

lehote, ktorú môže stanoviť orgán 

dohľadu nad trhom a ktorá je primeraná 

povahe rizika. 

Ak v priebehu tohto hodnotenia orgány 

dohľadu nad trhom zistia, že výrobok 

nespĺňa požiadavky stanovené v tejto 

smernici, bezodkladne požiadajú príslušný 

hospodársky subjekt, aby prijal všetky 

takéto primerané nápravné opatrenia na 

uvedenie tohto výrobku do súladu 

s uvedenými požiadavkami alebo aby 

výrobok stiahol z trhu, a to úmerne 

k povahe nesúladu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh smernice 

Článok 19 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak príslušný hospodársky subjekt 

v rámci lehoty uvedenej v druhom 

pododseku odseku 1 neprijme primerané 

nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad 

trhom prijmú všetky primerané predbežné 

opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť 

sprístupňovanie výrobkov na svojich 

vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť 

výrobok z ich trhov alebo od používateľov. 

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne 

informujú Komisiu a ostatné členské štáty 

o týchto opatreniach. 

4. Ak príslušný hospodársky subjekt 

v rámci lehoty uvedenej v druhom 

pododseku odseku 1 neprijme primerané 

nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad 

trhom prijmú všetky primerané predbežné 

opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť 

sprístupňovanie výrobkov na svojich 

vnútroštátnych trhoch alebo stiahnuť 

výrobok z ich trhov. Orgány dohľadu nad 

trhom bezodkladne informujú Komisiu 

a ostatné členské štáty o týchto 

opatreniach. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh smernice 

Článok 19 – odsek 5 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Informácie uvedené v odseku 4 

zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä 

údaje potrebné na identifikáciu 

nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode 

výrobku, charaktere údajného nesúladu 

a súvisiaceho rizika, charaktere a trvaní 

prijatých vnútroštátnych opatrení 

a stanoviská, ktoré predložil príslušný 

hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad 

trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad 

spôsobený jedným z týchto dôvodov: 

5. Informácie uvedené v odseku 4 

zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä 

údaje potrebné na identifikáciu 

nevyhovujúceho výrobku, údaje o pôvode 

výrobku, charaktere údajného nesúladu, 

charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych 

opatrení a stanoviská, ktoré predložil 

príslušný hospodársky subjekt. Orgány 

dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, 

či je nesúlad spôsobený jedným z týchto 

dôvodov: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto znenie je spojené so znením používaným v novom legislatívnom rámci. Ustanovenia 

nového legislatívneho rámca týkajúce sa bezpečnosti sa musia prispôsobiť tak, aby 

zodpovedali účelu tejto smernice. Výrobok, ktorý nie je prístupný pre osoby so zdravotným 

postihnutím, nepredstavuje riziko. Nie je v súlade so smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) pri stanovovaní požiadaviek na 

prístupnosť súvisiacich so sociálnymi 

a kvalitatívnymi kritériami stanovenými 

príslušnými orgánmi vo verejných 

súťažiach na služby vo verejnom záujme 

v železničnej a cestnej osobnej doprave 

vypúšťa sa 
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podľa nariadenia (ES) č. 1370/2007, 

Or. en 

Odôvodnenie 

V nariadení o záväzkoch vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme (právny odkaz) sú 

spomenuté sociálne kritériá. V rámci uvedeného nariadenia nie sú myslené ako prístupnosť. 

Táto smernica by preto nemala zasahovať do nariadení o záväzkoch vyplývajúcich zo služieb 

vo verejnom záujme. Koncovému používateľovi by to neprinieslo väčšiu zrozumiteľnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia prijme na účely 

vykonávania odseku 1 usmernenia pre 

všetky výrobky a služby, na ktoré sa 

vzťahuje táto smernica, do ... [jeden rok 

po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komisia s cieľom poskytnúť väčšiu právnu istotu výrobcom, ktorí potrebujú využiť výnimku, 

vypracuje výkladové usmernenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak príslušný orgán uplatnil 

v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo 

službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 

2 a 3, oznámi to Komisii. K takémuto 

oznámeniu pripojí posúdenie uvedené 

v odseku 2. 

4. Ak príslušný orgán uplatnil 

v súvislosti s konkrétnym výrobkom alebo 

službou výnimku stanovenú v odsekoch 1, 

2 a 3, na žiadosť Komisie poskytne 

posúdenie uvedené v odseku 3. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Smernica by nemala predstavovať záťaž pre príslušné orgány, ak sa nepreukáže jej pridaná 

hodnota. 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Komisia prijme vykonávacie akty, 

ktorými sa stanoví vzor oznámenia na 

účely odseku 4 tohto článku. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

s konzultačným postupom uvedeným 

v článku 24 ods. 1a. Komisia prijme prvé 

takéto vykonávacie akty do ... [dva roky po 

nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Návrh smernice 

Kapitola VII – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI 

A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
DELEGOVANÉ AKTY, 
VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI 

A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Návrh smernice 

Článok 23 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23a 
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 Vykonávanie delegovania právomoci 

 1.  Komisii sa udeľuje právomoc 

prijímať delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

 2.  Právomoc prijímať delegované 

akty uvedené v článku 10 ods. 2a a v 

článku 12 ods. 5a sa Komisii udeľuje na 

neurčitý čas od …. [dátum nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice]. 

 3.  Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 10 ods. 2a a v článku 12 ods. 5a 

môžu Európsky parlament alebo Rada 

kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 

o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

 4.  Komisia pred prijatím 

delegovaného aktu konzultuje s expertmi 

určenými jednotlivými členskými štátmi 

v súlade so zásadami stanovenými 

v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016. 

 5.  Komisia oznámi delegovaný akt 

hneď po prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 6.  Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 10 ods. 2a a článku 12 ods. 5a 

nadobudne účinnosť, len ak Európsky 

parlament alebo Rada proti nemu 

nevznesú námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade 

alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informujú 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

Or. en 



 

PR\1113653SK.docx 59/112 PE597.391v01-00 

 SK 

Odôvodnenie 

V článku R7 prílohy I k rozhodnutiu 768/2008 sa uvádza, že toto obdobie sa stanoví v pomere 

k životnému cyklu výrobku. V návrhu Komisie sa nič také nestanovuje, pričom sa navrhuje 

obdobie 10 rokov pre všetky výrobky. Nie je to v súlade s rozhodnutím a váš spravodajca 

preto navrhuje poskytnúť Komisii právomoc prijímať delegované akty s cieľom umožniť 

väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o výrobky s kratším životným cyklom. 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Návrh smernice 

Článok 24 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) 

č. 182/2011. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali primerané a účinné prostriedky 

na zabezpečenie súladu s touto smernicou. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

existovali primerané a účinné prostriedky 

na zabezpečenie, aby hospodárske 

subjekty dodržiavali túto smernicu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Objasnenie znenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 2 a (nový) 



 

PE597.391v01-00 60/112 PR\1113653SK.docx 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Tento článok sa nevzťahuje na 

zákazky, ktoré podliehajú smernici 

2014/24/EÚ a smernici 2014/25/EÚ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zahrnutie smernice 2014/24/EÚ a smernice 2014/25/EÚ (obstarávanie) by bolo príliš 

náročné a vznikla by právna neistota. 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Návrh smernice 

Článok 26 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri stanovovaní sankcií sa 

zohľadňuje rozsah nesúladu s príslušnými 

požiadavkami vrátane počtu jednotiek 

nevyhovujúcich dotknutých výrobkov 

alebo služieb, ako aj počet dotknutých 

osôb. 

4. Pri stanovovaní sankcií sa 

zohľadňuje rozsah nesúladu s príslušnými 

požiadavkami vrátane jeho závažnosti 

a počtu jednotiek nevyhovujúcich 

dotknutých výrobkov alebo služieb, ako aj 

počet dotknutých osôb. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pri vykonávaní opatrení je dôležité zohľadniť závažnosť a vplyv nesúladu. 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Návrh smernice 

Článok 27 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty, ktoré využívajú 

možnosť stanovenú v článku 3 ods. 10, 

oznámia Komisii znenie hlavných 

ustanovení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré prijmú na tento účel, 

a predložia Komisii správu o pokroku pri 

vypúšťa sa 
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ich vykonávaní. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Návrh smernice 

Článok 27 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 27a 

 Prechodné opatrenia 

 1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 

tohto článku, členské štáty stanovia 

prechodné obdobie päť rokov po .... [šesť 

rokov po dátume nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice], počas ktorého môžu 

poskytovatelia služieb naďalej poskytovať 

svoje služby pomocou výrobkov, ktoré 

pred týmto dátumom zákonne používali na 

poskytovanie podobných služieb. 

 2.  Členské štáty môžu stanoviť, že 

samoobslužné terminály, ktoré 

poskytovatelia služieb zákonne používali 

pri poskytovaní služieb pred .... [šesť 

rokov po dátume nadobudnutia účinnosti 

tejto smernice], sa môžu naďalej používať 

pri poskytovaní podobných služieb až do 

skončenia ich hospodárskej životnosti 

alebo dovtedy, kým nebudú plne odpísané. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade so zásadou, že táto smernica by sa mala uplatňovať iba na nové výrobky a služby, sa 

navrhuje, aby nezaväzovala poskytovateľov služieb sprístupniť všetky výrobky od prvého dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ale aby im na tento účel poskytla 5-ročnú lehotu. 

Samoobslužné terminály môžu byť drahé. Z tohto dôvodu sa navrhuje umožniť 

poskytovateľom služieb, aby ich mohli používať až do konca ich životného cyklu. 
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Pozmeňujúci návrh  104 

Návrh smernice 

Článok 28 – odsek 1 

 

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 [dva roky od dátumu nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice] Komisia predloží 

Európskemu parlamentu, Rade, 

Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 

správu o primeranosti rozšírenia rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice na zastavané 

prostredie. Do ... [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. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Splnomocňujúca doložka o zastavanom prostredí bola nahradená touto povinnosťou predložiť 

správu. 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel I – bod A (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 A.  Operačné systémy 

 1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené 

v písmene C, a musia zahŕňať: 

 a)  informácie o fungovaní dotknutej 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti, 

 b)  elektronické informácie vrátane 
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webových sídiel, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie služby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súčasné operačné systémy sú čoraz častejšie poskytované ako služby. To, čo bolo kedysi 

hardvér, ktorý sa inštaloval v priestoroch spoločnosti, sa stáva cezhranične poskytovanou 

službou, čo poukazuje na to, ako môžu v niektorých prípadoch služby nahradiť tovary. 

V súčasnosti sa v mnohých ohľadoch líšia od výrobkov. Napríklad sa pravidelne 

a jednoducho aktualizujú, nie sú statické. Preto by nemalo význam považovať v tejto smernici 

operačné systémy za výrobky. 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel I – bod B (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 B.  Počítačový hardvér na všeobecné 

účely  

Or. en 

Odôvodnenie 

Z dôvodu klasifikácie operačných systémov ako služby je potrebná reorganizácia. 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel I – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné používanie 

výrobkov osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila 

prístupnosť týchto prvkov:  

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

používanie výrobkov osobami so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v písmene C. 

Projektovanie a výroba výrobkov zahŕňa 

tieto prvky: 
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Or. en 

Odôvodnenie 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.  

Pozmeňujúci návrh  108 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel I – odsek 1 – písmená a až f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), ktoré: 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), 

i)  musia byť dostupné 

prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

 

ii)  musia byť zrozumiteľné,  

iii)  musia byť vnímateľné,   

iv)  musia mať primeranú veľkosť 

písma za predvídateľných podmienok 

použitia,  

 

b)  obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií (otváranie, 

zatváranie, používanie, likvidácia), 

b)  obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií (otváranie, 

zatváranie, používanie, likvidácia), 

c)  návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky:  

c)  návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu,  

i)  obsah návodu musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 

než jedného zmyslového kanála a 

 

ii)  návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu,  

 

d)  používateľské rozhranie výrobku d)  používateľské rozhranie výrobku 
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(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 

vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2, 

(manipulácia, ovládacie prvky a spätná 

väzba, vstupy a výstupy),  

e)  funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2,  

e)  funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb so zdravotným 

postihnutím, 

f)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

f)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel I – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[.....] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel I – bod C (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 C.  Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 
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 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 

 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 

 e) Používanie s obmedzeným 

sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových 

schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou 

motorikou alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 

nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným 

dosahom 

 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 
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 j) Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 

zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  111 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel II – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné používanie 

výrobkov osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila 

prístupnosť týchto prvkov:  

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

používanie výrobkov osobami so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v odseku 1a, 

a zahŕňajú tieto prvky: 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 
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however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  112 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel II – odsek 1 – písmená a až d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), ktoré: 

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), 

i)  musia byť dostupné 

prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

 

ii)  musia byť zrozumiteľné,  

iii)  musia byť vnímateľné,   

iv)  musia mať primeranú veľkosť 

písma za predvídateľných podmienok 

použitia,  

 

b)  používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 

vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2, 

b)  používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, ovládacie prvky a spätná 

väzba, vstupy a výstupy),  

c)  funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2,  

c)  funkčnosť výrobku; 

d)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

d)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel II – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a.  Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 
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 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 

 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 

 e) Používanie s obmedzeným 

sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových 

schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou 

motorikou alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 

nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným 

dosahom 
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 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 

 j) Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 

zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  114 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel II – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[....] vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  115 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel III – bod A – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie služieb 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

sa služby poskytujú tak, aby:  

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené 

v bode Ba, a zahŕňajú tieto prvky: 

a)  sa zabezpečila prístupnosť 

výrobkov, ktoré sa používajú pri 

poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v bode B „Súvisiace koncové 

zariadenia s vyspelou počítačovou 

kapacitou používané spotrebiteľmi“ 

a)  výrobky, ktoré poskytovatelia 

služby používajú pri poskytovaní dotknutej 

služby, v súlade s pravidlami stanovenými 

v bode B „Súvisiace koncové zariadenia 

s vyspelou počítačovou kapacitou 

používané spotrebiteľmi“, 

b)  sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

b)  informácie o fungovaní služby a o 

charakteristikách a predpokladoch jej 

prístupnosti, 

i)  informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, ktoré 

možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi spôsobmi 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

 

ii)  k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu,  

 

iii)  elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  

c)  elektronické informácie vrátane 

súvisiacich webových sídiel a online 

aplikácií, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie služby, 

c)  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 
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technológiami dostupnými na úrovni Únie 

a medzinárodnej úrovni, 

d)  sa poskytovali dostupné 

informácie, ktoré uľahčujú prepojenie 

s asistenčnými službami, 

d)  informácie, ktoré uľahčujú 

prepojenie s asistenčnými službami, 

e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 

ľudí s funkčnými obmedzeniami.  

e)  funkcie, praktiky, stratégie, postupy 

a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých 

cieľom je riešiť potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím. 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  116 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel III – bod B – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné používanie 

výrobkov osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila 

prístupnosť týchto prvkov:  

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

používanie výrobkov osobami so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v bode Ba, 

a zahŕňajú tieto prvky: 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 
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be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  117 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel III – bod B – odsek 1 – písmená a až f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), ktoré: 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), 

i)  musia byť dostupné 

prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

 

ii)  musia byť zrozumiteľné,  

iii)  musia byť vnímateľné,   

iv)  musia mať primeranú veľkosť 

písma za predvídateľných podmienok 

použitia,  

 

b)  obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií (otváranie, 

zatváranie, používanie, likvidácia), 

b)  obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií (otváranie, 

zatváranie, používanie, likvidácia), 

c)  návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky:  

c)  návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu, 

i)  obsah návodu musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 

než jedného zmyslového kanála a 

 

ii)  návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu,  
 

d)  používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 

vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2, 

d)  používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, ovládacie prvky a spätná 

väzba, vstupy a výstupy),  

e)  funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2,  

e)  funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb so zdravotným 

postihnutím, 

f)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

f)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel III – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[....] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel III – bod B a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ba. Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 

 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 
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 e) Používanie s obmedzeným 

sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových 

schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou 

motorikou alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 

nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným 

dosahom 

 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 

 j) Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 

zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 
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prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  120 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IV – bod A – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie služieb 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

sa služby poskytujú tak, aby:  

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené 

v bode Ba, a zahŕňajú tieto prvky: 

a)  sa zabezpečila prístupnosť 

výrobkov, ktoré sa používajú pri 

poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v bode B „Súvisiace koncové 

zariadenia s vyspelou počítačovou 

kapacitou používané spotrebiteľmi“ 

a)  výrobky, ktoré poskytovatelia 

služby používajú pri poskytovaní dotknutej 

služby, v súlade s pravidlami stanovenými 

v bode B „Súvisiace koncové zariadenia 

s vyspelou počítačovou kapacitou 

používané spotrebiteľmi“, 

b)  sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

b)  informácie o fungovaní služby a o 

charakteristikách a predpokladoch jej 

prístupnosti, 

i)  informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, ktoré 

možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi spôsobmi 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

 

ii)  k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu,  
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iii)  elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  

c)  elektronické informácie vrátane 

súvisiacich webových sídiel a online 

aplikácií, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie služby, 

c)  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 medzinárodnej úrovni, 

 

d)  sa poskytovali dostupné 

informácie, ktoré uľahčujú prepojenie 

s asistenčnými službami, 

d)  informácie, ktoré uľahčujú 

prepojenie s asistenčnými službami, 

e)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 

ľudí s funkčnými obmedzeniami.  

e)  funkcie, praktiky, stratégie, postupy 

a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých 

cieľom je riešiť potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím. 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  121 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IV – bod B – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné používanie 

výrobkov osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

používanie výrobkov osobami so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 
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súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila 

prístupnosť týchto prvkov:  

a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v bode Ba, 

a zahŕňajú tieto prvky: 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  122 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IV – bod B – odsek 1 – písmená a až f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), ktoré: 

a)  informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), 

i) musia byť dostupné 

prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

 

ii)  musia byť zrozumiteľné,  

iii)  musia byť vnímateľné,   

iv)  musia mať primeranú veľkosť 

písma za predvídateľných podmienok 

použitia,  

 

b)  obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií (otváranie, 

zatváranie, používanie, likvidácia), 

b)  obal výrobku vrátane 

poskytovaných informácií (otváranie, 

zatváranie, používanie, likvidácia), 

c)  návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu , ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky:  

c)  návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu, 

i) obsah návodu musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 
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než jedného zmyslového kanála a 

ii)  návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu,  
 

d)  používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 

vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2, 

d)  používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, ovládacie prvky a spätná 

väzba, vstupy a výstupy),  

e)  funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2,  

e)  funkčnosť výrobku; funkčnosť 

výrobku spočívajúca v zabezpečení funkcií 

zameraných na riešenie potrieb osôb so 

zdravotným postihnutím, 

f)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

f)  prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IV – bod B – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[....] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IV – bod B a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ba.  Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 
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spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 

 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 

 e) Používanie s obmedzeným 

sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových 

schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou 

motorikou alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 

nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným 

dosahom 

 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 
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 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 

 j)  Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 

zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  125 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod A – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie služieb 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

sa služby poskytujú tak, aby:  

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené 

v bode Da, a zahŕňajú tieto prvky: 

a)  sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

a)  informácie o fungovaní dotknutej 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti, 

i)  informačný obsah musí byť  
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dostupný v textových formátoch, ktoré 

možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi spôsobmi 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

ii)  k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu,  

 

iii)  elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  

b)  elektronické informácie vrátane 

súvisiacich webových sídiel a online 

aplikácií, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie služby, 

b)  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 medzinárodnej úrovni, 

 

c)  zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 

ľudí s funkčnými obmedzeniami.  

c)  funkcie, praktiky, stratégie, postupy 

a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých 

cieľom je riešiť potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím, 

 ca)   služby poskytované cez mobilné 

zariadenia, inteligentný predaj cestovných 

lístkov a poskytovanie informácií 

v reálnom čase. 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 
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Pozmeňujúci návrh  126 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod B 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

B.  Webové sídla používané na 

poskytovanie služieb osobnej dopravy: 

vypúšťa sa 

a)  Sprístupňovanie webových sídiel 

jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 

používateľom umožní ich vnímať, 

používať a porozumieť im, a ktorý im 

zároveň zabezpečí možnosť prispôsobiť 

spôsob prezentácie obsahu a funkcií 

interakcie, a v prípade potreby 

zabezpečenie elektronickej alternatívy, 

ako aj spôsobom, ktorý uľahčí 

interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a asistenčnými 

technológiami dostupnými na úrovni Únie 

a medzinárodnej úrovni, 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod C – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

C.  Služby poskytované 

prostredníctvom mobilných zariadení, 

inteligentný predaj lístkov a poskytovanie 

informácií v reálnom čase: 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod C – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie služieb 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

sa služby poskytujú tak, aby:  

vypúšťa sa 

a)  sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

 

i)  informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, ktoré 

možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi spôsobmi 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála,  

 

ii)  k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu,  

 

iii)  elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom b).  

 

b)  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 medzinárodnej úrovni, 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod D – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné používanie 

výrobkov osobami s funkčnými 

obmedzeniami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby sa zabezpečila 

prístupnosť týchto prvkov:  

1.  S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

používanie výrobkov osobami so 

zdravotným postihnutím a s postihnutím 

súvisiacim s vekom sa výrobky navrhujú 

a vyrábajú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v bode Da, 

a zahŕňajú tieto prvky: 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  130 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod D – odsek 1 – písmená a až d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) informácie o používaní výrobku uvedené 

na samotnom výrobku (označenie na obale, 

pokyny, upozornenie), ktoré: 

a) informácie o používaní výrobku uvedené 

na samotnom výrobku (označenie na obale, 

pokyny, upozornenie), 

i) musia byť dostupné prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového kanála, 

 

ii) musia byť zrozumiteľné,  

iii) musia byť vnímateľné,   

iv) musia mať primeranú veľkosť písma 

za predvídateľných podmienok použitia,  

 

b) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 

vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2, 

b) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, ovládacie prvky a spätná 

väzba, vstupy a výstupy),  

c) funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

c) funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb so zdravotným 
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obmedzeniami v súlade s bodom 2,  postihnutím, 

d) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

d) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod D – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[....] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel I – bod D a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Da. Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 
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 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 

 e) Používanie s obmedzeným 

sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových 

schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou 

motorikou alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 

nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným 

dosahom 

 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 

 j) Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 
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zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Pozmeňujúci návrh  133 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VI – bod A – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné využívanie služieb osobami 

s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby:  

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

pomerne predvídateľné využívanie služieb 

osobami so zdravotným postihnutím sa 

služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v bode Da, 

a zahŕňajú tieto prvky: 

a) sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, 

ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, 

v súlade s pravidlami stanovenými v bode 

D: 

a) výrobky, ktoré poskytovatelia služby 

používajú pri poskytovaní dotknutej 

služby, v súlade s pravidlami stanovenými 

v bode D, 

b) sa poskytovali informácie o fungovaní 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

b) informácie o fungovaní služby a o 

charakteristikách a predpokladoch jej 

prístupnosti, 

i) informačný obsah musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 

než jedného zmyslového kanála, 
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ii) k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu,  

 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  

c) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich webových sídiel a online 

aplikácií, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie služby, 

c) 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 medzinárodnej úrovni, 

 

d) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 

ľudí s funkčnými obmedzeniami.  

d) funkcie, praktiky, stratégie, postupy 

a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých 

cieľom je riešiť potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím, 

 da) bankové služby poskytované 

prostredníctvom mobilných zariadení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VI – bod B 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

B. Webové sídla používané na 

poskytovanie bankových služieb: 

vypúšťa sa 

S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné využívanie služieb osobami 

s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby: 

 

a) sa webové sídla sprístupňovali 

jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 

používateľom umožňuje ich vnímať, 
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používať a porozumieť im, ako aj 

prispôsobiť prezentáciu a interakciu 

obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 

k dispozícii prístupná elektronická 

alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý 

uľahčí interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a asistenčnými 

technológiami dostupnými na úrovni Únie 

a medzinárodnej úrovni,  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VI – bod C 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

C. Bankové služby poskytované 

prostredníctvom mobilných zariadení: 

vypúšťa sa 

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie služieb 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

sa služby poskytujú tak, aby:  

 

a) sa poskytovali informácie o fungovaní 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

 

i) informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, ktoré 

možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi spôsobmi 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála,  

 

ii) k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu, 

 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom b).  

 

b) sa webové sídla sprístupňovali 

jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
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používateľom umožňuje ich vnímať, 

používať a porozumieť im, ako aj 

prispôsobiť prezentáciu a interakciu 

obsahu, a tak, aby bola v prípade potreby 

k dispozícii prístupná elektronická 

alternatíva, ako aj spôsobom, ktorý 

uľahčí interoperabilitu s rôznymi 

používateľskými agentmi a asistenčnými 

technológiami dostupnými na úrovni Únie 

a medzinárodnej úrovni,  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VI – bod D – odsek 1 – písmená a až d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) informácie o používaní výrobku uvedené 

na samotnom výrobku (označenie na obale, 

pokyny, upozornenie), ktoré: 

a) informácie o používaní výrobku uvedené 

na samotnom výrobku (označenie na obale, 

pokyny, upozornenie), 

i) musia byť dostupné prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového kanála, 

 

ii) musia byť zrozumiteľné,  

iii) musia byť vnímateľné,  

iv) musia mať primeranú veľkosť písma 

za predvídateľných podmienok použitia,  

 

b) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 

vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2, 

b) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, ovládacie prvky a spätná 

väzba, vstupy a výstupy),  

c) funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2,  

c) funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb so zdravotným 

postihnutím, 

d) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

d) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  137 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod D – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[....] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel V – bod D a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Da. Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 

 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 

 e) Používanie s obmedzeným 

sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 
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prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových 

schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou 

motorikou alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 

nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným 

dosahom 

 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 

 j) Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 

zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VII – bod A – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné využívanie služieb osobami 

s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby:  

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

pomerne predvídateľné využívanie služieb 

osobami so zdravotným postihnutím sa 

služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v bode Ba, 

a zahŕňajú tieto prvky: 

a) sa zabezpečila prístupnosť výrobkov, 

ktoré sa používajú pri poskytovaní služby, 

v súlade s pravidlami stanovenými v bode 

D, 

a) výrobky, ktoré poskytovatelia služby 

používajú pri poskytovaní dotknutej 

služby, v súlade s pravidlami stanovenými 

v bode B, 

b) sa poskytovali informácie o fungovaní 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

b) informácie o fungovaní služby a o 

charakteristikách a predpokladoch jej 

prístupnosti; 

i) informačný obsah musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 

než jedného zmyslového kanála, 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu,  

 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom c).  

c) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich webových sídiel a online 

aplikácií a elektronických kníh, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, 

c) 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 
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a medzinárodnej úrovni, 

d) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 

službami, 

d) sa poskytovali dostupné informácie, 

ktoré uľahčujú prepojenie s asistenčnými 

službami, 

e) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 

ľudí s funkčnými obmedzeniami.  

e) funkcie, praktiky, stratégie, postupy 

a úpravy pri prevádzkovaní služby, ktorých 

cieľom je riešiť potreby ľudí so 

zdravotným postihnutím. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VII – bod B – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné používanie výrobkov 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 

zabezpečila prístupnosť týchto prvkov:  

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

pomerne predvídateľné používanie 

výrobkov osobami so zdravotným 

postihnutím a s postihnutím súvisiacim 

s vekom sa výrobky navrhujú a vyrábajú 

tak, aby spĺňali funkčné požiadavky 

stanovené v bode Ba, a zahŕňajú tieto 

prvky: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VII – bod B – odsek 1 – písmená a až f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) informácie o používaní výrobku uvedené 

na samotnom výrobku (označenie na obale, 

pokyny, upozornenie), ktoré: 

a) informácie o používaní výrobku uvedené 

na samotnom výrobku (označenie na obale, 

pokyny, upozornenie), 

i) musia byť dostupné prostredníctvom 

viac než jedného zmyslového kanála,  

 

ii) musia byť zrozumiteľné,  

iii) musia byť vnímateľné,  
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iv) musia mať primeranú veľkosť písma 

za predvídateľných podmienok použitia, 

 

b) obal výrobku vrátane poskytovaných 

informácií (otváranie, zatváranie, 

používanie, likvidácia), 

b) obal výrobku vrátane poskytovaných 

informácií (otváranie, zatváranie, 

používanie, likvidácia), 

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu , ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky:  

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu,  

i) obsah návodu musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 

než jedného zmyslového kanála a 

 

ii) návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu,  
 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 

vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2, 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, ovládacie prvky a spätná 

väzba, vstupy a výstupy),  

e) funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2,  

e) funkčnosť výrobku, 

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

f) prepojenie výrobku s asistenčnými 

zariadeniami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VII – bod B – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  143 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VII – bod B a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ba. Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 

 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 

 e) Používanie s obmedzeným 

sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových 

schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou 
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motorikou alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 

nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným 

dosahom 

 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 

 j) Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 

zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VIII – bod A – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 
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predvídateľné využívanie služieb osobami 

s funkčnými obmedzeniami vrátane osôb 

so zdravotným postihnutím sa služby 

poskytujú tak, aby:  

pomerne predvídateľné využívanie služieb 

osobami so zdravotným postihnutím sa 

služby poskytujú tak, aby spĺňali funkčné 

požiadavky stanovené v bode Aa, 

a zahŕňajú tieto prvky: 

a) sa poskytovali informácie o fungovaní 

služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

a) informácie o fungovaní služby a o 

charakteristikách a predpokladoch jej 

prístupnosti, 

i) informačný obsah musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 

než jedného zmyslového kanála, 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu,  

 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom b).  

b) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich webových sídiel a online 

aplikácií, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie služby. 

b) 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 medzinárodnej úrovni, 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel VIII – bod A a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Aa. Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 
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 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 

 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 

 e) Používanie s obmedzeným 

sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových 

schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou 

motorikou alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 

nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným 

dosahom 
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 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 

 j) Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 

zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť A – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné používanie výrobkov 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

a s postihnutím súvisiacim s vekom sa 

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby sa 

zabezpečila prístupnosť týchto prvkov: 

1. S cieľom v čo najväčšej miere umožniť 

predvídateľné používanie výrobkov 

osobami so zdravotným postihnutím a s 

postihnutím súvisiacim s vekom sa 

výrobky navrhujú a vyrábajú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené 

v časti Aa, a zahŕňajú tieto prvky: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  147 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), ktoré: 

a) informácie o používaní výrobku 

uvedené na samotnom výrobku (označenie 

na obale, pokyny, upozornenie), 

i) musia byť dostupné 

prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

 

ii) musia byť zrozumiteľné,  

iii) musia byť vnímateľné,  

iv) musia mať primeranú veľkosť 

písma za predvídateľných podmienok 

použitia, 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu, ktoré musia spĺňať tieto 

podmienky: 

c) návod na použitie výrobku, jeho 

inštaláciu a údržbu, skladovanie 

a likvidáciu, 

i) obsah návodu musí byť dostupný 

v textových formátoch, ktoré možno 

použiť na vytvorenie alternatívnych 

asistenčných formátov prezentovateľných 

rôznymi spôsobmi a prostredníctvom viac 

než jedného zmyslového kanála a 

 

ii) návod musí obsahovať alternatívy 

k netextovému obsahu, 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  149 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, kontroly a spätná väzba, 

vstupy a výstupy) v súlade s bodom 2, 

d) používateľské rozhranie výrobku 

(manipulácia, ovládacie prvky a spätná 

väzba, vstupy a výstupy), 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť A – bod 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb s funkčnými 

obmedzeniami v súlade s bodom 2, 

e) funkčnosť výrobku spočívajúca 

v zabezpečení funkcií zameraných na 

riešenie potrieb osôb so zdravotným 

postihnutím; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť A – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť A a (nová) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Časť Aa – Funkčné požiadavky 

 a) Používanie bez zraku 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

zrak. 

 b) Používanie s obmedzeným videním 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý umožňuje 

používateľom lepšie využívať svoje 

obmedzené videnie. 

 c) Používanie bez vnímania farieb 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, pri ktorom sa od 

používateľa nevyžaduje vnímanie farieb. 

 d) Používanie bez sluchu 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý si nevyžaduje 

sluch. 

 e) Používanie s obmedzeným sluchom 

 Keď IKT poskytujú zvukové spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s rozšírenými zvukovými 

funkciami. 

 f) Používanie bez hlasových schopností 

 Keď IKT vyžadujú od používateľov 

hlasové pokyny, musia okrem toho 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa od nich 

nevyžadujú hlasové pokyny. 

 g) Používanie s obmedzenou motorikou 

alebo silou 

 Keď si IKT vyžadujú manuálne úkony, 

musia okrem toho umožňovať aspoň 

jeden spôsob prevádzky, ktorý umožní 

používateľom používať IKT 

alternatívnymi úkonmi, na ktoré nie je 
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nevyhnutná motorika alebo sila rúk. 

 h) Používanie s obmedzeným dosahom 

 Keď sú výrobky IKT voľne stojace alebo 

nainštalované, ovládacie prvky budú 

musieť byť v dosahu všetkých 

používateľov. 

 i) Minimalizovanie rizika vyvolania 

fotosenzitívnych záchvatov 

 Keď IKT poskytujú vizuálne spôsoby 

prevádzky, musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky, ktorý minimalizuje 

možnosť vyvolania fotosenzitívnych 

záchvatov. 

 j) Používanie s obmedzenými 

kognitívnymi schopnosťami 

 IKT musia umožňovať aspoň jeden 

spôsob prevádzky s prvkami, ktoré 

zjednodušujú a uľahčujú ich používanie. 

 k) Súkromie 

 Keď IKT zahŕňajú prvky, ktoré sa 

poskytujú v záujme prístupnosti, musia 

umožňovať aspoň jeden spôsob 

prevádzky, pri ktorom sa zachová 

súkromie pri používaní tých prvkov IKT, 

ktoré sa poskytujú v záujme prístupnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh chráni inováciu v Únii. Táto smernica mala obsahovať iba zoznam 

toho, čo musí byť sprístupnené, a nie spôsob, ako to dosiahnuť. Požiadavky na prístupnosť 

boli preto vymedzené len vo funkčnej rovine. Pôvodný návrh Komisie však obsahuje niektoré 

technické požiadavky, ktoré sa museli následne vypustiť. Nový zoznam funkčných požiadaviek 

je pripravený pre budúcnosť a zodpovedá zoznamu novej normy (EN 301 549), prvej 

európskej normy pre prístupné IKT. Každá funkčná požiadavka by sa mala opierať 

o harmonizovanú normu. 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť predvídateľné využívanie služieb 

osobami s funkčnými obmedzeniami 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím 

sa služby poskytujú tak, aby: 

1. S cieľom v čo najväčšej miere 

umožniť pomerne predvídateľné 

využívanie služieb osobami so zdravotným 

postihnutím sa služby poskytujú tak, aby 

spĺňali funkčné požiadavky stanovené 

v časti Aa, a zahŕňajú tieto prvky: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) sa v súlade s časťou C sprístupnilo 

zastavané prostredie, v ktorom sa 

poskytuje služba, vrátane dopravnej 

infraštruktúry bez toho, aby boli dotknuté 

vnútroštátne právne predpisy a právne 

predpisy Únie na ochranu národného 

bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú 

alebo archeologickú hodnotu; 

a) zastavané prostredie, v ktorom sa 

poskytuje služba, vrátane dopravnej 

infraštruktúry v súlade s časťou C bez 

toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne 

predpisy a právne predpisy Únie na 

ochranu národného bohatstva, ktoré má 

umeleckú, historickú alebo archeologickú 

hodnotu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sa sprístupnili zariadenia vrátane 

vozidiel, plavidiel a vybavenia, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby takto: 

b) zariadenia vrátane vozidiel, 

plavidiel a vybavenia, ktoré sú potrebné na 

poskytovanie služby takto: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  156 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – písmeno b – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) informácie sú dostupné v rôznej 

forme a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – písmeno b – bod iii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému vizuálnemu obsahu, 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) sa zabezpečila prístupnosť 

výrobkov, ktoré sa používajú pri 

poskytovaní služby, v súlade s pravidlami 

stanovenými v časti A, 

c) výrobky, ktoré sa používajú pri 

poskytovaní služby v súlade s pravidlami 

stanovenými v časti A, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – písmeno d  
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) sa poskytovali informácie 

o fungovaní služby a o charakteristikách 

a predpokladoch jej prístupnosti takto: 

d) informácie o fungovaní služby a o 

charakteristikách a predpokladoch jej 

prístupnosti, 

i) informačný obsah musí byť 

dostupný v textových formátoch, ktoré 

možno použiť na vytvorenie 

alternatívnych asistenčných formátov 

prezentovateľných rôznymi spôsobmi 

a prostredníctvom viac než jedného 

zmyslového kanála, 

 

ii) k dispozícii sú alternatívy 

k netextovému obsahu, 

 

iii) elektronické informácie vrátane 

súvisiacich online aplikácií, ktoré sú 

potrebné na poskytovanie služby, sa 

poskytujú v súlade s písmenom e). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 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 medzinárodnej úrovni, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  161 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) sa poskytovali dostupné 

informácie, ktoré uľahčujú prepojenie 

s asistenčnými službami, 

f) informácie, ktoré uľahčujú 

prepojenie s asistenčnými službami, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel IX – časť B – odsek 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) zahŕňali funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 

ľudí s funkčnými obmedzeniami. 

g) funkcie, praktiky, stratégie 

a postupy a úpravy pri prevádzkovaní 

služby, ktorých cieľom je riešiť potreby 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

Návrh smernice 

Príloha I – oddiel X  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...]  vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V návrhu Komisie nie je rozhodnuté, či zastavané prostredie bude alebo nebude zahrnuté. 

Navrhuje sa odstrániť túto splnomocňujúcu doložku. Členské štáty budú môcť naďalej 

uplatňovať túto smernicu na zastavané prostredie, ak si to želajú. Do článku 28 bol zahrnutý 

nový odsek, v ktorom sa požaduje, aby Komisia do dvoch rokov predložila správu o možnom 

zahrnutí. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Úvodné poznámky 

Cieľom Európskeho aktu o prístupnosti (ďalej len „akt“) je zlepšiť fungovanie vnútorného 

trhu s prístupnými výrobkami a službami tým, že odstraňuje prekážky, ktoré vyplynuli 

z rozdielnych právnych predpisov, a zabraňuje vytváraniu nových prekážok, ktoré sa 

pravdepodobne vyskytnú vzhľadom na povinnosti, ktoré majú členské štáty podľa Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRD, ďalej len „dohovor“). Akty Únie 

často a posteriori odstraňujú prekážky, ktoré členské štáty v priebehu rokov vytvorili. Tento 

právny predpis je príkladom preventívneho opatrenia.  

  

Návrh Komisie je dobrým pracovným základom, je však potrebných niekoľko úprav, aby sa 

zabezpečilo, že sa dosiahnu ciele aktu: dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi potrebami 

osôb so zdravotným postihnutím, vytvorením možností na inováciu nových výrobkov 

a služieb a súčasným znížením neprimeraných nákladov pre spoločnosti. Spravodajca si je 

vedomý toho, že tento akt bol oznámený už v stratégii Komisie pre oblasť zdravotného 

postihnutia z roku 2010, a domnieva sa, že nastal čas na jeho realizáciu.  

Súlad s medzinárodným kontextom 

Spravodajca sa snažil zosúladiť tento akt s medzinárodným kontextom, napríklad návrh 

Komisie zameraný na rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice na „osoby s funkčnými 

obmedzeniami“. Vzhľadom na to, že dohovor UNCRD sa vzťahuje iba na prvú kategóriu 

a že cieľom tohto aktu je obmedziť nové prekážky vytvorené v dôsledku dohovoru, 

spravodajca neprijíma tento návrh Komisie. Vymedzenie osôb s funkčnými obmedzeniami 

patrí do výlučnej právomoci Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, a preto sa ním 

nezaoberal. Jeho používanie je však obmedzené na nové odôvodnenie. 

  

V tomto odôvodnení sa vysvetľuje, že ak bude mať pozitívny vplyv na osoby s funkčnými 

obmedzeniami, ako sú starší ľudia alebo tehotné ženy. Skutočne sa preukázalo, že lepšia 

prístupnosť výrobkov a služieb zlepšuje život iných ľudí, nielen ľudí so zdravotným 

postihnutím.  

Odvetvový prístup vždy, keď je to možné 

Spravodajca chápe, že je potrebné zaviesť v prípade niektorých výrobkov a služieb 

horizontálny prístup, ale domnieva sa, že v prípadoch, keď je to možné, je lepšou možnosťou 

odvetvový prístup. Spravodajca takisto vzal na vedomie zámer spravodajcov pre návrh 

smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, a to zahrnúť do jej rozsahu pôsobnosti 

niektoré požiadavky na prístupnosť. Spravodajca sa rozhodol, že v návrhu správy nevylúči 

tieto služby a zariadenia z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Bude však analyzovať priebeh 

rokovaní vo Výbore pre kultúru a tieto služby a zariadenia odstráni, ak usúdi, že sa na ne 

v dostatočnej miere vzťahuje smernica o audiovizuálnych mediálnych službách.  

 

V nedávno navrhnutej smernici o európskom kódexe elektronickej komunikácie sú podobne 

zahrnuté telefonické služby a zariadenia. Spravodajca sa rozhodol, že tieto služby a zariadenia 

v návrhu správy nevylúči z rozsahu pôsobnosti tejto smernice a že nezosúladí ich 
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vymedzenie. Ak môžu byť tieto výrobky a služby dostatočne upravené v európskom kódexe 

elektronickej komunikácie, spravodajca navrhne, aby sa doň presunuli aj tieto ustanovenia. 

Súdržný európsky právny rámec 

V návrhu Komisie bolo navrhnuté používať tento akt ako bezpečnostnú sieť, pokiaľ ide 

o požiadavky na prístupnosť, pričom tento akt by sa uplatňoval spolu s existujúcimi právnymi 

predpismi, aby sa zabezpečilo, že sa v Európe dosiahne v rámci výberu výrobkov a služieb 

rovnaká úroveň požiadaviek. Spravodajca sa domnieva, že tento prístup je odôvodnený, ak sa 

v existujúcich právnych predpisoch neuvádzajú žiadne podrobnosti o tom, ako by sa mala 

dosiahnuť prístupnosť, ale nepodporuje tento prístup, pokiaľ ide o odvetvia, ktoré v súčasnosti 

zavádzajú nové európske požiadavky alebo ktoré sú už regulované z hľadiska prístupnosti, 

ako je odvetvie dopravy. Zmena pravidiel v polovici obdobia nie je príkladom lepšej tvorby 

práva a potenciálne môže byť veľmi škodlivá. 

  

Spravodajca preto zabezpečil, aby v prípade, keď sa už na hospodárske vzťahujú európske 

právne predpisy o prístupnosti, netvoril tento právny predpis ďalšiu vrstvu. Spravodajca 

takisto odstránil duplicitu požiadaviek na hospodárske subjekty a potenciálne nezrovnalosti 

medzi požiadavkami. Takisto je dôležité objasniť, že touto smernicou sa nemení povinný 

alebo dobrovoľný charakter existujúcich právnych predpisov. Jej účelom je iba objasniť, aké 

sú požiadavky na prístupnosť, keď právne predpisy obsahujú požiadavky na prístupnosť. 

Nový legislatívny rámec prispôsobený prístupnosti 

Spravodajca podporuje rozhodnutie Komisie použiť v tejto smernici nový legislatívny rámec1. 

Tento rámec sa však musí mierne upraviť tak, aby zodpovedal aktu. Napríklad orgány 

dohľadu nad trhom spravidla vyžadujú stiahnutie výrobkov len vtedy, keď je výrobok 

nebezpečný pre spotrebiteľov alebo škodlivý pre životné prostredie. Neprístupný výrobok nie 

je ani jedno, ani druhé. V prípade, že výrobca poruší túto smernicu, sa budú naďalej 

uplatňovať ostatné nápravné opatrenia a sankcie, napríklad v krajnom prípade stiahnutie 

výrobku z trhu v prípade, že by výrobca aj napriek žiadosti orgánu naďalej uvádzal na trh 

neprístupný výrobok patriaci do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Neprístupný výrobok tiež 

ako taký nepredstavuje riziko. Návrh Komisie bol upravený s ohľadom na túto skutočnosť. 

 

Najskôr myslieť na malých  

Mikropodniky by neboli schopné zvládnuť povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Podľa 

návrhu Komisie by malí nezávislí maloobchodní predajcovia alebo kníhkupci, ktorí by sa 

rozhodli vytvoriť si webovú stránku na predaj svojich výrobkov, boli povinní plne ju 

sprístupniť osobám so zdravotným postihnutím. Spravodajca sa domnieva, že je to 

neprimerané. Použitie doložky o výnimke v článkoch 12 a 22 by pre týchto malých predajcov 

takisto nebolo riešením vzhľadom na to, že by si to na základe žiadosti orgánu vyžadovalo 

analýzu, pokiaľ ide o „odhadované náklady a prínosy pre hospodárske subjekty vo vzťahu 

k odhadovanému prínosu pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom sa zohľadňuje 

                                                 
1
 Nový legislatívny rámec tvoria dve nariadenia (nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie (ES) č. 765/2008) 

a jedno rozhodnutie (rozhodnutie 768/2008). Ide o balík opatrení zameraných na zlepšenie dohľadu nad trhom 

a podporu kvality posúdenia zhody. Takisto sa v ňom objasňuje používanie označenia CE a vytvára súbor 

nástrojov opatrení, ktoré sa majú používať v právnych predpisoch týkajúcich sa výrobkov. Hlavným cieľom 

Komisie je zosúladiť harmonizáciu právnych predpisov o výrobkoch s referenčnými ustanoveniami rozhodnutia 

768/2008/ES. To sa uskutočnilo aj v súvislosti s touto smernicou.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=sk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=sk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=sk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=sk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=sk
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frekvencia a čas využívania konkrétneho výrobku alebo služby“. 

 

Mali by sme obmedziť záťaž, ktorá z tejto smernice vyplynie pre malé a stredné podniky. Je 

však dôležité zabezpečiť, aby zostali v jej rozsahu pôsobnosti. Z tohto dôvodu sa navrhuje 

poskytnúť im zjednodušený režim. Spravodajca preto navrhuje odstrániť povinnosť pre MSP 

oznamovať orgánom prípady, keď chcú využiť články 12 a 22. 

 

Záverečné poznámky 

Spravodajca plne podporuje cieľ Komisie dosiahnuť väčšiu prístupnosť pre osoby 

so zdravotným postihnutím. Odrazovým mostíkom tohto návrhu je jednotný trh. Tým, že sa 

odstránia prekážky a predíde sa budúcim prekážkam sa jednotný trh ďalej posilní v prospech 

všetkých európskych občanov a podnikov. Zásady lepšej tvorby práva by mali byť hnacou 

silou zabezpečenia európskeho právneho predpisu, ktorý bude vhodný na tento účel.  

 

Na dosiahnutie cieľa tohto návrhu je absolútne kľúčová inovácia, a preto spravodajca 

navrhuje ponechať inovačným podnikom dostatok možností. Keďže sa to už osvedčilo, 

navrhuje preto, aby boli požiadavky na prístupnosť založené vo väčšej miere na funkčnosti 

ako na technických špecifikáciách.  

 

 


