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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Trend smerujúci k vzniku digitálnej 
spoločnosti znamená, že používatelia majú 
k dispozícii nové spôsoby prístupu 
k informáciám a službám. Poskytovatelia 
informácií a služieb, napríklad orgány 
verejného sektora, v čoraz väčšej miere 
využívajú internet ako na prostriedok na 
vytváranie, zhromažďovanie a poskytovanie 
širokej škály informácií a služieb online, 
ktoré majú pre verejnosť zásadný význam.

(1) Trend smerujúci k vzniku digitálnej 
spoločnosti znamená, že používatelia majú 
k dispozícii nové spôsoby prístupu 
k informáciám a službám. Poskytovatelia 
informácií a služieb, napríklad orgány 
verejného sektora, v čoraz väčšej miere 
využívajú internet ako prostriedok na 
vytváranie, zhromažďovanie a poskytovanie 
širokej škály informácií a služieb online, 
ktoré majú pre verejnosť zásadný význam. V 
tejto súvislosti má veľký význam 
bezpečnosť prenosu informácií a ochrana 
osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Dostupnosť webových stránok sa 
vzťahuje na zásady a techniky, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri tvorbe webových 
stánok tak, aby bol obsah na nich dostupný 
pre všetkých používateľov, predovšetkým 
pre ľudí s funkčnými obmedzeniami 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím. 
Obsah webových stránok zahŕňa informácie 
v textovej aj netextovej podobe, ako aj 
sťahovanie formulárov a dvojsmernú 
interakciu, napríklad spracovávanie 
digitálnych formulárov, autentifikáciu a 
transakcie ako riešenie prípadov a platby.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia vo svojom Európskom akčnom 
pláne pre elektronickú verejnú správu na 
roky 2011 – 2015 požaduje kroky zamerané 
na rozvinutie služieb elektronickej verejnej 
správy, ktorá bude zaručovať všeobecnú 
integráciu a dostupnosť.

(3) Komisia vo svojom Európskom akčnom 
pláne pre elektronickú verejnú správu na 
roky 2011 – 2015 požaduje kroky zamerané 
na rozvinutie služieb elektronickej verejnej 
správy, ktorá bude zaručovať všeobecnú 
integráciu a prístupnosť. Zároveň je 
potrebné vyvíjať väčšie úsilie o účinné 
vykonávanie politiky digitálnej integrácie, 
ktorej cieľom je znížiť medzery vo využívaní 
IKT a podporovať využívanie IKT v záujme 
prekonania digitálneho vylúčenia a 
zlepšenia ekonomickej výkonnosti, 
pracovných príležitostí, kvality života, 
sociálnej účasti a sociálnej súdržnosti 
vrátane demokratických konzultácií.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Vo svojom oznámení „Digitálna agenda 
pre Európu“ Komisia oznámila, že webové 
stránky verejného sektora by mali byť 
všetkým úplne dostupné do roku 2015.

(4) Na účely vykonávania Digitálnej agendy
pre Európu, stratégie Európa 2020, Komisia 
oznámila, že webové lokality verejného 
sektora a webové lokality, ktoré poskytujú 
služby vo verejnom záujme občanom, by 
mali byť úplne prístupné do roku 2015.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Osobitne dôležité je zvýšiť počet synergií 
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medzi hlavnými iniciatívami, ako sú 
Digitálna agenda pre Európu, Program pre 
nové zručnosti a nové pracovné miesta, 
Inovácia v Únii, Mládež v pohybe, Európa 
efektívne využívajúca zdroje a Európska 
platforma proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Rámcový program Európskeho 
spoločenstva v oblasti výskumu, technického 
rozvoja a demonštračných činností a 
rámcový program pre konkurencieschopnosť 
a inovácie zabezpečujú podporu výskumu 
a vývoja technologických riešení v oblasti 
dostupnosti pre všetkých.

(5) Rámcový program Európskeho 
spoločenstva v oblasti výskumu, technického 
rozvoja a demonštračných činností a 
rámcový program pre konkurencieschopnosť 
a inovácie zabezpečujú podporu výskumu a 
vývoja technologických riešení v oblasti 
prístupnosti pre všetkých, keďže v zmysle 
rámcových programov 6 a 7 Komisia 
financuje výskum slobodného softvéru a 
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom 
(FOSS).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európska stratégia pre oblasť 
zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 
vychádza z dohovoru OSN a obsahuje 
činnosti vo viacerých prioritných oblastiach 
vrátane dostupnosti webových stránok, 
pričom jej cieľom je „zaručiť bezbariérový 
prístup k tovarom, službám vrátane 
verejných služieb a k asistenčným 
pomôckam pre ľudí so zdravotným 
postihnutím“.

(7) Európska stratégia pre oblasť 
zdravotného postihnutia na roky 2010 –
2020, ktorej cieľom je prelomiť bariéry 
zabraňujúce osobám so zdravotným 
postihnutím v účasti na spoločenskom 
živote na rovnakej úrovni ako ostatní,
vychádza z dohovoru OSN a obsahuje 
činnosti vo viacerých prioritných oblastiach 
vrátane prístupnosti webových lokalít, 
pričom jej cieľom je „zaručiť bezbariérový 
prístup k tovarom, službám vrátane 
verejných služieb a k asistenčným 
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pomôckam pre ľudí so zdravotným 
postihnutím“.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Rýchlo rastúci trh v oblasti dostupnosti
webových stránok zahŕňa celú škálu 
hospodárskych aktérov, ku ktorým patria 
tvorcovia webových stránok alebo 
softvérových nástrojov na tvorbu, riadenie a 
testovanie webových stránok, tvorcovia 
používateľských agentov, ako napríklad 
webových prehliadačov a súvisiacich 
asistenčných technológií, prevádzkovatelia 
certifikačných služieb a poskytovatelia 
programov odborného vzdelávania.

(9) Rýchlo rastúci trh v oblasti prístupnosti
webových lokalít zahŕňa celú škálu 
hospodárskych aktérov, ku ktorým patria 
tvorcovia webových lokalít alebo 
softvérových nástrojov na tvorbu, riadenie a 
testovanie webových lokalít, tvorcovia 
používateľských agentov, napríklad 
webových prehliadačov a súvisiacich 
asistenčných technológií, prevádzkovatelia 
certifikačných služieb a poskytovatelia 
programov odborného vzdelávania. V tejto 
súvislosti má veľký význam úsilie v rámci 
Veľkej koalície pre digitálne pracovné 
miesta, ktorá je nadväznou iniciatívou k 
balíku pre zamestnanosť, obracia sa na
špecialistov v oblasti IKT a jej cieľom je 
reagovať na kvalifikačný nesúlad vrátane 
počítačovej gramotnosti a zručností v 
oblasti IKT.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Nadobúdatelia webových stránok
a súvisiacich výrobkov a služieb čelia 
problému vysokých cien za poskytovanie 
služieb alebo sú v dôsledku obmedzenej 
konkurencie závislí od jedného dodávateľa. 
Dodávatelia často uprednostňujú varianty 
vlastných „noriem“ výrobcov, čo 
v konečnom dôsledku obmedzuje 
interoperabilitu používateľských agentov 
a univerzálneho prístupu k obsahu webových 

(12) Nadobúdatelia webových lokalít
a súvisiacich výrobkov a služieb čelia 
problému vysokých cien za poskytovanie 
služieb alebo sú v dôsledku obmedzenej 
konkurencie závislí od jedného dodávateľa. 
Dodávatelia často uprednostňujú varianty 
vlastných „noriem“ výrobcov, čo 
v konečnom dôsledku obmedzuje 
interoperabilitu používateľských agentov 
a univerzálneho prístupu k obsahu webových 
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stránok z celého územia Únie. Rozdrobenosť 
spôsobená rozdielmi medzi vnútroštátnymi 
predpismi má za následok zníženie počtu 
výhod, ktoré by inak vyplynuli zo 
spoločného využívania skúseností na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni pri 
zohľadňovaní spoločenského 
a technologického vývoja.

lokalít z celého územia Únie. Rozdrobenosť 
spôsobená rozdielmi medzi vnútroštátnymi 
predpismi má za následok zníženie počtu 
výhod, ktoré by inak vyplynuli zo 
spoločného využívania skúseností na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni pri 
zohľadňovaní spoločenského 
a technologického vývoja.  Závislosti od 
poskytovateľov možno predísť požiadavkou, 
aby dodávatelia softvérov dodržiavali 
konkrétne normy, a odporúčaním, aby 
zákazníci využívali služby dodávateľov 
softvérov, ktorí uverejňujú zdrojový kód 
svojho softvéru, čím by sa zároveň predišlo 
špionáži verejných systémov. Používaním 
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom by 
sa umožnilo, aby služby a softvéry, ktoré si 
objedná jeden členský štát a ohodnotí ich 
ako dobré, boli duplikované v ostatných 
členských štátoch, a uľahčil by sa tiež 
spoločný rozvoj softvéru, čím by sa zas 
zlepšila interoperabilita softvéru, znížili sa 
výrobné náklady a zvýšila sa kvalita. Okrem 
toho by uverejnenie zdrojového kódu 
podporilo hospodársku súťaž a uľahčilo 
verejné obstarávanie, keďže by bolo možné 
zmeniť poskytovateľov služieb bez 
prerušenia využívania služieb a bez potreby 
úplne obnovovať služby. Duplikovanie 
verejných online služieb by takisto pomohlo 
brať ohľad na osoby so zdravotným 
postihnutím a ďalšie osobitné kategórie 
používateľov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na prekonanie tohto rozdrobenia je 
nevyhnutná aproximácia vnútroštátnych 
opatrení na úrovni Únie na základe dohody 
o požiadavkách na dostupnosť webových 
stránok orgánov verejného sektora. 
Výsledkom by bola menšia miera neistoty 

(13) Na prekonanie tohto rozdrobenia je 
nevyhnutná aproximácia vnútroštátnych 
opatrení na úrovni Únie na základe dohody 
o požiadavkách na prístupnosť webových 
lokalít orgánov verejného sektora, ako 
aj webových lokalít subjektov poskytujúcich 
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pre tvorcov webových stránok a podpora 
interoperability. Ak dané požiadavky na 
dostupnosť budú technologicky neutrálne, 
inovácii nebude nič brániť, naopak, možu pre 
ňu vznikať stimuly.

verejnosti služby všeobecného záujmu. 
Výsledkom by bola menšia miera neistoty 
pre tvorcov webových lokalít a podpora 
interoperability. Ak dané požiadavky na 
prístupnosť budú technologicky neutrálne, 
inovácii nebude nič brániť, naopak, môžu pre 
ňu vznikať stimuly.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Požiadavky na dostupnosť webových 
stránok vymedzené v tejto smernici sú 
technologicky neutrálne. Uvádza sa v nich 
len, aké základne funkcie musia byť splnené, 
aby ich používateľ mohol rozpoznať, 
používať ich a pochopiť stránku a jej obsah. 
Nešpecifikuje sa v nich spôsob, ako to 
dosiahnuť, ani aká technológia by sa mala 
zvoliť pre konkrétne stránky, online 
informácie či aplikácie. Preto nepôsobia ako 
prekážka inovácie.

(16) Požiadavky na prístupnosť webových 
lokalít vymedzené v tejto smernici sú 
technologicky neutrálne. Uvádza sa v nich 
len, aké základné funkcie musia byť splnené, 
aby ich používateľ mohol rozpoznať, 
používať ich, pochopiť lokalitu a jej obsah 
a komunikovať s ňou. Nešpecifikuje sa 
v nich spôsob, ako to dosiahnuť, ani aká 
technológia by sa mala zvoliť pre konkrétne 
lokality, online informácie či aplikácie. Preto 
nepôsobia ako prekážka inovácie 
a zohľadňujú sústavnú technologickú 
a spoločenskú dynamiku týkajúcu sa 
používania webového obsahu, napríklad 
rozširovanie používania ručných zariadení.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Interoperabilita súvisiaca 
s dostupnosťou webových stránok by mala 
byť založená na všeobecne prijatých 
a používaných špecifikáciách, na základe 
ktorých sa maximalizuje kompatibilita 
webového obsahu so súčasnými a budúcimi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami. Konkrétne by webový obsah 
mal poskytovať používateľským agentom 

(17) Interoperabilita súvisiaca 
s prístupnosťou webových lokalít by mala 
byť založená na všeobecne prijatých 
a používaných špecifikáciách, na základe 
ktorých sa maximalizuje kompatibilita 
webového obsahu so súčasnými a budúcimi 
používateľskými agentmi a asistenčnými 
technológiami. Konkrétne by webový obsah 
mal poskytovať používateľským agentom 
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spoločné interné kódovanie prirodzeného 
jazyka, štruktúr, vzťahov a sekvencií, ako aj 
údaje všetkých zabudovaných komponentov 
užívateľského rozhrania. Z interoperability 
teda používateľom plynú výhody, pretože im 
umožňuje využívať ich používateľských 
agentov univerzálnym spôsobom na prístup 
k webovým stránkam a takisto môžu 
profitovať z väčšieho výberu a nižších cien 
na celom území Únie. Okrem toho by 
interoperabilita zabezpečila výhody aj 
dodávateľom a odberateľom produktov 
a služieb súvisiacich s dostupnosťou
webových stránok.

spoločné interné kódovanie prirodzeného 
jazyka, štruktúr, vzťahov a sekvencií, ako aj 
údaje všetkých zabudovaných komponentov 
užívateľského rozhrania. Informácie 
dostupné prostredníctvom online služieb by 
mali byť prístupné aj cez otvorené 
rozhranie aplikačného programu (API) 
Otvorené rozhranie API podporí rozvoj 
asistenčných technológií na podporu 
hľadania informácií a stimulovanie 
inovácií tretích strán. Z interoperability teda 
používateľom plynú výhody, pretože im 
umožňuje využívať ich používateľských 
agentov univerzálnym spôsobom na prístup 
k webovým lokalitám a takisto môžu 
profitovať z väčšieho výberu a nižších cien 
na celom území Únie. Okrem toho by 
interoperabilita zabezpečila výhody aj 
dodávateľom a odberateľom produktov 
a služieb súvisiacich s prístupnosťou
webových lokalít.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Ako sa zdôraznilo v Digitálnej agende 
pre Európu, verejné orgány by mali zohrávať 
úlohu pri podpore trhov s online obsahom. 
Vlády môžu stimulovať trhy s obsahom tak, 
že sprístupnia informácie verejného sektora 
za transparentných, účinných a 
nediskriminačných podmienok. Ide o 
významný zdroj potenciálneho rastu 
inovatívnych online služieb.

(18) Ako sa zdôraznilo v Digitálnej agende 
pre Európu, verejné orgány by mali zohrávať 
úlohu pri podpore trhov s online obsahom. 
Vlády môžu stimulovať trhy s obsahom tak, 
že sprístupnia informácie verejného sektora 
za transparentných, účinných a 
nediskriminačných podmienok. Tieto 
informácie verejného sektora by mali byť 
prístupné nezávisle od platformy. Malo by 
sa tiež zaistiť, aby verejné služby fungovali 
na mobilných zariadeniach, ktorých počet 
v EÚ rýchlo rastie, zatiaľ čo podiel myšou 
ovládaných terminálových zariadení klesá. 
Rovnaké zaobchádzanie s rozličnými 
operačnými systémami, webovými 
prehliadačmi a zariadeniami je významným 
zdrojom potenciálneho rastu inovatívnych 
terminálových a sieťových technológií.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18a. Verejné orgány členských štátov by 
mali mať možnosť požadovať prevádzku 
príslušných webových lokalít na serveroch v 
EÚ, aby sa zabránilo špionáži stranami 
mimo EÚ a únikom informácií a aby sa 
zabezpečilo, že strany mimo EÚ nebudú 
môcť ukončiť poskytovanie služieb, ktoré 
sú dôležité z bezpečnostných dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Táto smernica by mala byť zameraná na 
zabezpečenie toho, aby určité typy webových 
stránok orgánov verejného sektora, ktoré 
majú pre verejnosť zásadný význam, boli 
dostupné podľa spoločných požiadaviek. 
Tieto typy sa určili v rámci projektu 
referenčného porovnania v oblasti 
elektronickej verejnej správy a použili sa 
ako základ na zostavenie zoznamu 
v prílohe.

(19) Táto smernica by mala byť zameraná na 
zabezpečenie toho, aby webové lokality
orgánov verejného sektora, ktoré majú pre 
verejnosť zásadný význam, boli plne 
prístupné osobám so zdravotným 
postihnutím, aby tieto osoby mohli žiť 
nezávisle a plne sa podieľať na všetkých 
aspektoch života, ako je uvedené v 
Dohovore o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (UNCRPD). Medzi tieto 
webové lokality by mali patriť aj webové 
lokality poskytujúce služby všeobecného 
záujmu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Súlad s požiadavkami na dostupnosť
webových stránok by sa mal nepretržite 
monitorovať od pôvodného vytvorenia 
webovej stránky orgánu verejného sektora a 
počas všetkých následných aktualizácií jej
obsahu. Harmonizovaná metodika 
monitorovania by zahŕňala spôsob overenia 
(jednotný vo všetkých členských štátoch) 
stupňa súladu webovej stránky
s požiadavkami na dostupnosť webových 
stránok, získavania reprezentatívnych 
vzoriek a periodicity monitorovania. Členské 
štáty by mali každoročne podávať správu 
o výsledkoch monitorovania a konkrétnejšie 
o zozname opatrení, ktoré prijali v záujme 
vykonávania tejto smernice.

(24) Súlad s požiadavkami na prístupnosť
webových lokalít by sa mal nepretržite 
monitorovať od pôvodného vytvorenia 
webovej lokality orgánu verejného sektora a 
počas všetkých následných aktualizácií jej 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
monitorovania by zahŕňala spôsob overenia 
(jednotný vo všetkých členských štátoch) 
stupňa súladu webovej lokality
s požiadavkami na prístupnosť webových 
lokalít, získavania reprezentatívnych vzoriek 
a periodicity monitorovania. Členské štáty by 
mali každoročne podávať správu 
o výsledkoch monitorovania a konkrétnejšie 
o zozname opatrení, ktoré prijali v záujme 
vykonávania tejto smernice. Tieto správy by 
sa mali sprístupniť verejnosti. Komisia by 
mala vypracovať zhrnutie týchto správ 
a predložiť ho Európskemu parlamentu 
a Rade.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V harmonizovanom rámci by odvetvie 
tvorcov webových stránok malo čeliť 
menšiemu počtu prekážok pri svojom 
pôsobení na vnútornom trhu a zároveň by sa 
mali znížiť náklady vládam a ďalším 
stranám, ktoré zaobstarávajú výrobky 
a služby súvisiace s dostupnosťou webových 
stránok.

(25) V harmonizovanom rámci by odvetvie 
tvorcov webových lokalít malo čeliť 
menšiemu počtu prekážok pri svojom 
pôsobení na vnútornom trhu a zároveň by sa 
mali znížiť náklady vládam a ďalším 
stranám, ktoré zaobstarávajú výrobky 
a služby súvisiace s prístupnosťou
webových lokalít, čo by prispelo k 
hospodárskemu rastu a zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Na Komisiu by sa mali preniesť 
vykonávacie právomoci, aby sa zabezpečili 
jednotné podmienky vykonávania 
príslušných ustanovení tejto smernice. 
Postup preskúmania by sa mal použiť pri 
vymedzení metodiky, podľa ktorej by 
členské štáty mali postupovať pri 
monitorovaní toho, či dotknuté webové 
stránky spĺňajú uvedené požiadavky. 
Konzultačný postup by sa mal použiť pri 
určení modalít, podľa ktorých by členské 
štáty mali Komisii podávať správy o 
výsledku tohto monitorovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

(27) Na Komisiu by sa mali preniesť 
vykonávacie právomoci, aby sa zabezpečili 
jednotné podmienky vykonávania 
príslušných ustanovení tejto smernice. 
Postup preskúmania by sa mal použiť pri 
vymedzení metodiky, podľa ktorej by 
členské štáty mali postupovať pri 
monitorovaní toho, či dotknuté webové 
lokality spĺňajú uvedené požiadavky. 
Konzultačný postup by sa mal použiť pri 
určení modalít, podľa ktorých by členské 
štáty mali Komisii podávať správy o 
výsledku tohto monitorovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať zloženiu 
poradného výboru, pokiaľ ide o účasť 
zástupcov osôb so zdravotným postihnutím 
a starších osôb.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Cieľom tejto smernice je aproximovať 
zákony, právne predpisy a správne 
ustanovenia členských štátov týkajúce sa 
dostupnosti obsahu webových stránok
verejných orgánov pre všetkých 
používateľov, predovšetkým pre ľudí s 
funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím

1. Cieľom tejto smernice je aproximovať 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia členských štátov týkajúce sa 
prístupnosti obsahu webových lokalít 
verejných orgánov pre všetkých 
používateľov, predovšetkým pre ľudí s 
funkčnými obmedzeniami vrátane osôb so 
zdravotným postihnutím a starších osôb.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
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Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podľa Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím patria medzi osoby 
so zdravotným postihnutím osoby s 
dlhodobým telesným, mentálnym, 
intelektuálnym alebo zmyslovým 
postihnutím, ktoré – v kombinácii s rôznymi 
prekážkami – môže brániť ich plnému a 
účinnému zapojeniu do života spoločnosti 
na rovnakom základe s ostatnými.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ustanovujú sa v nej pravidlá, podľa 
ktorých členské štáty sprístupnia obsah 
webových stránok orgánov verejného 
sektora, ktorých typy sa konkretizujú v 
prílohe.

2. Ustanovujú sa v nej pravidlá, podľa 
ktorých členské štáty sprístupnia obsah 
webových lokalít orgánov verejného sektora 
vrátane tých, ktoré poskytujú služby 
všeobecného záujmu, a tých, ktoré sa 
konkretizujú v prílohe.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Prístupnosť webových lokalít sa 
vzťahuje na zásady a techniky, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri tvorbe webových 
lokalít tak, aby bol obsah týchto webových 
lokalít prístupný všetkým používateľom 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím, 
ako aj starších osôb. Obsah webových 
lokalít zahŕňa informácie v textovej aj 
netextovej podobe, ako aj sťahovanie 
formulárov a obojsmernú interakciu, 
napríklad spracovávanie digitálnych 
formulárov, autentifikáciu a transakcie ako 
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riešenie prípadov a platby.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „orgány verejného sektora“ sú štátne, 
regionálne alebo miestne orgány, inštitúcie, 
ktoré sa spravujú verejným právom, ako sa 
vymedzuje v článku 1 ods. 9 smernice 
2004/18/ES, a združenia, tvorené jedným 
alebo viacerými takýmito orgánmi alebo 
jednou alebo viacerými takýmito 
verejnoprávnymi inštitúciami.

(8) „orgány verejného sektora“ sa vzťahujú 
na inštitúcie Únie v členských štátoch 
(napríklad zastúpenie Komisie v členských 
štátoch a informačné kancelárie 
Európskeho parlamentu v členských 
štátoch), štátne, regionálne alebo miestne 
orgány, inštitúcie, ktoré sa spravujú
verejným právom, ako sa vymedzuje 
v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES, a 
združenia, tvorené jedným alebo viacerými 
takýmito orgánmi alebo jednou alebo 
viacerými takýmito verejnoprávnymi 
inštitúciami, a subjekty poskytujúce služby 
všeobecného záujmu a/alebo všeobecného 
hospodárskeho záujmu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. „terminálové zariadenia“ v tejto 
súvislosti označujú akékoľvek zariadenia, 
prostredníctvom ktorých je možné využívať 
používateľského agenta, ako je uvedené v 
tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b. „mobilné zariadenia“ v tejto súvislosti 
označujú prenosné terminálové zariadenia, 
ktoré sú ovládateľné bez samostatnej myši.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8c. „závislosť od poskytovateľa“ znamená 
situáciu, v ktorej je pre zákazníka také 
ťažké zmeniť poskytovateľa služby, že ho 
možno považovať za závislého od jeho 
poskytovateľa služby, ktorý môže takýto 
vzťah závislosti zneužívať tým, že veľmi 
výrazne zvýši ceny, a to pred tým, než začne 
byť pre zákazníka praktické uvažovať o 
zmene poskytovateľa služby.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8d. „nezávislosť od platformy“ v tejto 
súvislosti znamená – v rozumných medziach 
– možnosť používať online službu 
prostredníctvom ľubovoľného operačného 
systému alebo terminálového zariadenia a 
pomocou ľubovoľného webového 
prehliadača. Služba nezávislá od platformy 
teda v praxi zodpovedá normám 
a nevyžaduje si napríklad rozšírenia 
prehliadača, ktoré sú k dispozícii len pre 
určité prehliadače alebo operačné systémy.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) jednotným a primeraným spôsobom, 
ktorý umožní používateľom tieto stránky
rozpoznať, používať ich a pochopiť, ktorý 
zabezpečí možnosť prispôsobiť spôsob 
prezentácie obsahu a funkcií interakcie 
a v prípade potreby dostupnú elektronickú 
alternatívu,

a) jednotným a primeraným spôsobom, ktorý 
umožní používateľom vrátane osôb so
zdravotným postihnutím a starších osôb
tieto lokality rozpoznať, používať a pochopiť
a ktorý tiež zabezpečí možnosť prispôsobiť 
spôsob prezentácie obsahu a funkcií 
interakcie,

Odôvodnenie

Webové lokality by mali byť vyhotovené tak, aby boli prístupné pre všetkých používateľov 
a aby bolo zaistené, že všetci používatelia budú mať k dispozícii ten istý obsah.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu 
s rôznymi používateľskými agentmi
a asistenčnými technológiami na úrovni 
Únie a medzinárodnej úrovni.

b) spôsobom, ktorý uľahčí interoperabilitu so 
širokou škálou používateľských agentov,
zariadení a asistenčných technológií na 
úrovni Únie a medzinárodnej úrovni. Musí 
sa zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s 
rozličnými operačnými systémami, 
webovými prehliadačmi a zariadeniami. 
Webové lokality verejného sektora by mali 
byť prístupné nezávisle od platformy a tiež 
pomocou mobilných zariadení.

Odôvodnenie

Rozširujúce sa využívanie ručných zariadení spochybňuje tradičné zostavy pozostávajúce 
z počítača, obrazovky, klávesnice a myši.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
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Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijímať
delegované akty v súlade s článkom 8 
s cieľom vo vhodných prípadoch bližšie 
špecifikovať požiadavky na dostupnosť
webových stránok uvedené v odseku 1.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 8 
s cieľom vo vhodných prípadoch bližšie 
špecifikovať požiadavky na prístupnosť
webových lokalít uvedené v odseku 1, ktoré 
sú v súlade so zásadami technologickej 
neutrality, a uľahčovať používanie a rozvoj 
FOSS.

Odôvodnenie

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty podporujú vhodné 
mechanizmy na konzultácie s relevantnými 
zainteresovanými stranami o dostupnosti
webových stránok, a uverejňujú všetky 
trendy v politike v oblasti dostupnosti
webových stránok, ako aj skúsenosti 
a zistenia z vykonávania požiadaviek na 
dostupnosť webových stránok.

3. Členské štáty podporujú vhodné 
mechanizmy na konzultácie s relevantnými 
zainteresovanými stranami a organizáciami 
zastupujúcimi záujmy osôb so zdravotným 
postihnutím a starších osôb o prístupnosti
webových lokalít a uverejňujú všetky trendy 
v politike v oblasti prístupnosti webových 
lokalít, ako aj skúsenosti a zistenia 
z vykonávania požiadaviek na prístupnosť
webových lokalít.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty s podporou Komisie 
spolupracujú na úrovni Únie so 
zainteresovanými stranami z priemyselného 
sektora a občianskej spoločnosti s cieľom na 
účely ročného podávania správ uvedeného 
v článku 7 ods. 4 preskúmať vývoj na trhu 
a technologický vývoj, ako aj pokrok 
dosiahnutý pri dostupnosti webových 
stránok a výmene najlepších postupov.

4. Členské štáty s podporou Komisie 
spolupracujú na úrovni Únie s priemyselným 
sektorom, so sociálnymi partnermi a so 
zainteresovanými stranami z občianskej 
spoločnosti s cieľom na účely ročného 
podávania správ uvedeného v článku 7 ods. 4 
preskúmať vývoj na trhu a technologický 
vývoj, ako aj pokrok dosiahnutý v oblasti
prístupnosti webových lokalít a výmeny
najlepších postupov. Osobitná pozornosť by 
sa mala venovať konkurencieschopnosti 
podnikov v tomto odvetví, najmä malých a 
stredných podnikov, a to tak, aby sa na ich 
fungovanie neuvaľovali ďalšie bremená.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu z bezpečnostných 
dôvodov vyžadovať, aby boli určité webové 
lokality umiestnené na serveroch v Únii.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty každoročne podávajú správu 
o výsledkoch monitorovania vykonaného 
podľa odseku 4 vrátane údajov z meraní 
a prípadne zoznamu webových stránok

2. Členské štáty každoročne podávajú správu 
o výsledkoch monitorovania vykonaného 
podľa odseku 4 vrátane údajov z meraní 
a prípadne zoznamu webových lokalít
uvedených v článku 1 ods. 3. Tieto správy sa 
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uvedených v článku 1 ods. 3. sprístupnia verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článkoch 3 a 5 sa poskytuje na 
neurčité obdobie od dátumu, keď táto 
smernica nadobudne účinnosť.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 3 a 5 sa udeľuje na 
obdobie piatich rokov od dátumu, keď táto 
smernica nadobudne účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor. Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.

1. Komisii pomáha výbor. V poradnom 
výbore majú zastúpenie osoby so 
zdravotným postihnutím, staršie osoby 
a organizácie, ktoré ich zastupujú, aby 
preskúmali akékoľvek budúce špecifikácie 
požiadaviek na prístupnosť webových 
lokalít. Tento výbor je výborom v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia vykoná preskúmanie uplatňovania 
smernice do troch rokov od jej nadobudnutia 
účinnosti.

Komisia vykoná preskúmanie uplatňovania 
smernice do troch rokov od jej nadobudnutia 
účinnosti a výsledky tohto preskúmania 
uverejní.
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Príloha 1 – nadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typy webových stránok orgánov verejného 
sektora

Zoznam dotknutých webových lokalít

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Dávky sociálneho zabezpečenia: podpora 
v nezamestnanosti, prídavky na deti, 
zdravotnícke náklady (úhrada alebo priame 
preplatenie), študentské granty

(3) Dávky sociálneho zabezpečenia: podpora 
v nezamestnanosti, prídavky na deti, 
zdravotnícke náklady (úhrada alebo priame 
preplatenie), študentské granty, príspevky na 
bývanie, invalidné dôchodky, príspevky na 
dopravu atď.; sociálne služby a inštitúcie

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Osobné doklady: cestovné pasy alebo 
vodičské preukazy

(4) Osobné doklady: cestovné pasy alebo 
občianske preukazy, vodičské preukazy 
a iné doklady vydávané príslušnými 
orgánmi, ako aj doklady o odbornom 
vzdelávaní alebo zručnostiach

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 7 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Hlásenie požiarov príslušnému orgánu

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Agentúry zaoberajúce sa základnými 
právami (napríklad antidiskriminačné 
orgány, súdne a iné orgány, ombudsmani 
atď.)

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Verejné knižnice, napr. katalógy 
a vyhľadávacie nástroje

(8) Verejné knižnice, napríklad katalógy a 
vyhľadávacie nástroje, národné múzeá a 
galérie

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Zápis na inštitúciu vyššieho vzdelávania 
alebo univerzitu

(10) Zápis na inštitúciu vyššieho vzdelávania 
alebo univerzitu, podporované školy 
a odborná príprava, vzdelávacie subjekty a 
inštitúcie
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Služby v oblasti zdravotníctva: 
interaktívne poradenstvo o službách, online 
služby pre pacientov, objednania.

(12) Služby v oblasti zdravotníctva: 
pohotovostná lekárska starostlivosť,
interaktívne poradenstvo o službách, online 
služby pre pacientov, objednania

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. Webové lokality zamerané na osoby so 
zdravotným postihnutím a staršie osoby

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 12 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12b.Výzvy na predkladanie ponúk a návrhy 
týkajúce sa príslušných fondov Únie, 
vnútroštátnych a miestnych grantov

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 12 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12c. Verejná doprava
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Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Príloha – odsek 13 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Informovanie verejnosti

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Príloha – odsek 14 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pohotovostné služby (číslo tiesňového 
volania 112)
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