
PR\937414CS.doc PE513.011v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2012/0340(COD)

27. 5. 2013

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových 
stránek subjektů veřejného sektoru
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Jorgo Chatzimarkakis



PE513.011v01-00 2/33 PR\937414CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek
subjektů veřejného sektoru
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0721),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0394/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

– s ohledem na konzultace s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru

o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru a internetových 
stránek provozovaných subjekty 
poskytujícími základní služby veřejnosti

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.



PE513.011v01-00 6/33 PR\937414CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přístupnost internetových stránek se 
zakládá na zásadách a postupech, které 
mají být při tvorbě internetových stránek 
dodržovány, aby byl obsah těchto stránek 
přístupný pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením, včetně osob 
se zdravotním postižením. Obsah 
internetových stránek zahrnuje textové 
i netextové informace a dále stahování 
formulářů a dvoustrannou interakci, 
např. zpracování digitálních formulářů, 
ověřování pravosti a transakce, jako je 
vyřizování záležitostí a plateb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nezbytné, aby se na základě dohody 
o požadavcích na přístupnost 
k internetovým stránkám subjektů 
veřejného sektoru sbližovaly vnitrostátní 
opatření na úrovni Unie, a tím se zabránilo 
roztříštěnosti. Tvůrci internetových stránek 
by tak získali větší jistotu a rovněž by se 
posílila interoperabilita. Použijí-li se 
požadavky na přístupnost, které jsou 
technologicky neutrální, nebude to bránit 
inovacím, naopak by je to mohlo podpořit.

(13) Je nezbytné, aby se na základě dohody 
o požadavcích na přístupnost 
k internetovým stránkám subjektů 
veřejného sektoru a k internetovým 
stránkám provozovaným subjekty 
poskytujícími základní služby veřejnosti,
sbližovaly vnitrostátní opatření na úrovni 
Unie, a tím se zabránilo roztříštěnosti.
Tvůrci internetových stránek by tak získali 
větší jistotu a rovněž by se posílila 
interoperabilita. Použijí-li se požadavky na 
přístupnost, které jsou technologicky 
neutrální, nebude to bránit inovacím, 
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naopak by je to mohlo podpořit.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Občané by měli mít prospěch z širšího 
přístupu k službám veřejného sektoru on-
line a měli by obdržet služby a informace, 
které jim usnadní požívat jejich práv 
v rámci Unie, zejména práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území Unie 
a svobody usazování a volného pohybu 
služeb.

(15) Občané by měli mít prospěch z širšího 
přístupu k veřejným službám on-line a měli 
by obdržet služby a informace, které jim 
usnadní požívat jejich práv v rámci Unie, 
zejména práva svobodně se pohybovat 
a pobývat na území Unie a svobody 
usazování a volného pohybu služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice by se měla zaměřit na 
zajištění toho, aby subjekty veřejného 
sektoru zpřístupnily určité typy svých 
internetových stránek, které jsou pro 
veřejnost zásadní, podle společných 
požadavků. Tyto druhy byly určeny ve 
srovnání v oblasti elektronické správy 
provedeném v roce 2001 a byly použity 
jako základ pro seznam uvedený v příloze.

(19) Směrnice by se měla zaměřit na 
zajištění toho, aby byly všechny 
internetové stránky subjektů veřejného 
sektoru a internetové stránky provozované 
subjekty poskytujícími základní služby, 
které jsou pro veřejnost zásadní,
zpřístupněny podle společných požadavků.
Seznam typů internetových stránek 
provozovaných subjekty poskytujícími 
základní služby, na něž se vztahuje tato 
směrnice, je uveden v příloze.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tato směrnice stanoví požadavky na 
přístupnost k některým typům 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru. V zájmu usnadnění souladu 
dotčených internetových stránek 
s uvedenými požadavky a pro účely 
stanovení podrobných technických 
specifikací u těchto požadavků je nezbytné 
u dotčených internetových stránek, které 
splňují harmonizované normy, jež jsou 
vypracovány a zveřejněny v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci,
změně směrnic Rady 89/686/EHS 
a 93/15/EHS a směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES 
a 2009/105/ES, a kterým se ruší 
rozhodnutí č. 87/95/EHS a rozhodnutí č. 
1673/2006/ES, stanovit předpoklad 
souladu. Podle uvedeného nařízení mohou 
členské státy a Evropský parlament vznést 
námitku proti harmonizovaným normám, 
pokud se domnívají, že normy zcela 
nesplňují požadavky na přístupnost 
internetových stránek stanovené v této 
směrnici.

(20) Tato směrnice stanoví požadavky na 
přístupnost ke všem internetovým 
stránkám subjektů veřejného sektoru a 
k internetovým stránkám subjektů 
poskytujících základní služby. V zájmu 
usnadnění souladu dotčených 
internetových stránek s uvedenými 
požadavky a pro účely stanovení 
podrobných technických specifikací 
u těchto požadavků je nezbytné 
u dotčených internetových stránek, které 
splňují harmonizované normy, jež jsou 
vypracovány a zveřejněny v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, 
stanovit předpoklad souladu. Podle 
uvedeného nařízení mohou členské státy 
a Evropský parlament vznést námitku proti 
harmonizovaným normám, pokud se 
domnívají, že normy zcela nesplňují 
požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovené v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Soulad s požadavky na přístupnost (24) Soulad s požadavky na přístupnost 
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internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru po 
všechny následné aktualizace jejího 
obsahu. Harmonizovaná metodika 
sledování by zahrnovala způsob, jak 
jednotně ve všech členských státech ověřit 
míru souladu internetové stránky 
s požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly každoročně podávat zprávu
o výsledcích sledování a obecněji 
o seznamu opatření přijatých k provádění 
této směrnice.

internetových stránek by měl být neustále 
sledován, od původní tvorby dotyčné
internetové stránky po všechny následné 
aktualizace jejího obsahu. Harmonizovaná 
metodika sledování by zahrnovala způsob, 
jak jednotně ve všech členských státech 
ověřit míru souladu internetové stránky 
s požadavky na přístupnost internetových 
stránek, dále výběr reprezentativních 
vzorků a četnost sledování. Členské státy 
by měly pravidelně podávat zprávy
o výsledcích sledování a obecněji 
o seznamu opatření přijatých k provádění 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Za účelem zajištění, aby internetové 
stránky byly přístupné v souladu 
s požadavky na přístupnost internetových
stránek stanovenými touto směrnicí, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, aby 
tam, kde je to vhodné, dále tyto požadavky 
specifikovala a určila evropskou normu
nebo její části, které v případě chybějících 
harmonizovaných norem stanoví 
předpoklad souladu s požadavky na 
přístupnost internetových stránek pro 
dotčené internetové stránky, které splňují 
tyto normy nebo jejich části. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas 

(26) Za účelem zajištění, aby internetové 
stránky byly přístupné v souladu 
s požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými touto směrnicí a aby 
tyto požadavky byly jednoznačné 
a srozumitelné pro subjekty zapojené do 
provádění směrnice, včetně externích 
tvůrců internetových stránek a interních 
zaměstnanců veřejné správy, by měla být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, aby tam, kde je 
to vhodné, dále tyto požadavky 
specifikovala, aniž by je měnila, a aby 
určila evropské normy nebo jejich části, 
které v případě chybějících 
harmonizovaných norem stanoví 
předpoklad souladu s požadavky na 
přístupnost internetových stránek pro 
dotčené internetové stránky, které splňují 
tyto normy nebo jejich části. Je obzvláště 
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a vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas 
a vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
vytvoření harmonizovaného trhu pro 
přístupnost internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru, nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, 
protože je k tomu zapotřebí harmonizace 
různých pravidel, která v současnosti 
existují v rámci jejich právních systémů, 
a může jej tedy být lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné,

(28) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
vytvoření harmonizovaného trhu pro 
přístupnost internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru a internetových stránek 
provozovaných subjekty poskytujícími 
základní služby veřejnosti, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, protože je k tomu zapotřebí 
harmonizace různých pravidel, která 
v současnosti existují v rámci jejich 
právních systémů, a může jej tedy být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je k dosažení 
tohoto cíle nezbytné,

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem této směrnice je sblížení právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru pro všechny uživatele, zejména 
osoby s funkčním omezením včetně osob 
se zdravotním postižením.

1. Cílem této směrnice je sblížení právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se přístupnosti obsahu 
internetových stránek subjektů veřejného 
sektoru a internetových stránek 
provozovaných subjekty poskytujícími 
základní služby veřejnosti, pro všechny 
uživatele, zejména osoby s funkčním 
omezením včetně osob se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru a jejichž typy jsou uvedeny 
v příloze.

2. Stanoví pravidla, podle nichž členské 
státy zpřístupní obsah internetových 
stránek, které provozují subjekty veřejného 
sektoru, a internetových stránek 
provozovaných subjekty poskytujícími 
základní služby veřejnosti, jejichž typy 
jsou uvedeny v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rozšířit působnost 
této směrnice na jiné typy internetových 
stránek veřejného sektoru, než které jsou 
uvedeny v odstavci 2.

3. Členské státy mohou rozšířit působnost 
této směrnice na jiné typy internetových 
stránek, než které jsou uvedeny v odstavci 
2.
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Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Směrnice se nevztahuje na 
mikropodniky, jak jsou definovány 
v doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků 
a malých a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) „Subjektem veřejného sektoru“ se 
rozumí stát, regionální nebo místní 
orgány, veřejnoprávní subjekty podle 
definice v čl. 1 odst. 9 směrnice 
2004/18/ES a sdružení tvořená jedním či 
více takovými orgány nebo jedním či více 
veřejnoprávními subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) „Internetovými stránkami, které 
provozují subjekty veřejného sektoru“ se 
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rozumí internetové stránky, které jsou 
vytvářeny, pořizovány, udržovány či 
spolufinancovány subjekty veřejného 
sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1c) „Internetovými stránkami 
provozovanými subjekty poskytujícími 
základní služby veřejnosti“, se rozumí 
internetové stránky uvedené v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „Dotčenými internetovými stránkami“ 
se rozumí ty stránky, které jsou uvedené
v čl. 1 odst. 2 této směrnice.

1) „Dotčenými internetovými stránkami“ 
se rozumí všechny verze stránek, které 
jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2, včetně verzí, 
které jsou vytvořeny tak, aby byly 
přístupné prostřednictvím mobilního 
zařízení nebo jakéhokoli jiného 
prostředku.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace, které mají být sděleny 
uživateli prostřednictvím uživatelské 
aplikace, včetně kódu nebo označení, jež 
vymezuje strukturu a prezentaci obsahu 
a interakce.

2) „Obsahem internetových stránek“ se 
rozumí informace a komponenty 
uživatelského rozhraní, které mají být 
sděleny uživateli prostřednictvím 
uživatelské aplikace, včetně kódu nebo 
označení, jež vymezuje strukturu 
a prezentaci obsahu a interakce. Obsah 
internetových stránek zahrnuje textové 
i netextové informace, stahování 
dokumentů a formulářů a dvoustrannou 
interakci, např. zpracování digitálních 
formulářů a dokončování procesů 
ověřování pravosti a identifikace 
a platebních procesů. Obsah 
internetových stránek rovněž zahrnuje 
funkce poskytované internetovými 
stránkami, které jsou vzhledem 
k dotčeným internetovým stránkám 
externí, například prostřednictvím 
internetových odkazů, za předpokladu, že 
externí internetové stránky jsou jediným 
způsobem poskytování informace a služby 
uživateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje
internetový obsah pro uživatele, a zahrnuje 
internetové prohlížeče, přehrávače médií, 
moduly plug-in a další programy, které 
mohou napomoci při získávání 
a zobrazování obsahu internetových 
stránek a interakci s ním.

3) „Uživatelskou aplikací“ se rozumí 
software, který vyhledává a prezentuje 
obsah internetových stránek pro uživatele, 
a zahrnuje internetové prohlížeče, 
přehrávače médií, moduly plug-in a další 
programy, které mohou napomoci při 
získávání a zobrazování obsahu 
internetových stránek a interakci s ním, bez 
ohledu na typ zařízení, které je k interakci 
s obsahem použito. Nabízí-li mobilní 
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aplikace stejný nebo kvalitnější soubor 
služeb jako dotyčné internetové stránky, 
tato definice se vztahuje i na rozhraní 
a fungování těchto mobilních aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „Subjektem veřejného sektoru“ se 
rozumí státní, regionální nebo místní 
orgány, veřejnoprávní subjekty podle 
definice v čl. 1 odst. 9 směrnice 
2004/18/ES a sdružení vytvořená jedním 
nebo několika takovými orgány nebo 
jedním nebo několika takovými 
veřejnoprávními subjekty.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „Přístupností internetových stránek“ 
se rozumí zásady a postupy, které mají být 
při tvorbě dotčených internetových 
stránek dodržovány s cílem zpřístupnit 
obsah těchto stránek pro všechny 
uživatele, včetně osob se zdravotním 
postižením. Přístupnost internetových 
stránek se zakládá zejména na zásadách 
a postupech, které posilují vnímání, 
orientaci, zacházení, interakci 
a porozumění uživatele, a zahrnuje 
i používání pomocné technologie nebo 
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augmentativní a alternativní komunikace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b) „Pomocnou technologií“ se rozumí 
jakýkoli předmět, zařízení nebo systém 
produktu, který je jako takový získán 
obchodní cestou, nebo je pozměněn či 
přizpůsoben a použit ke zvýšení, udržení 
nebo zlepšení funkčních schopností osob 
se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, zacházet s nimi 
a porozumět jim, přičemž bude
přizpůsoben obsah, prezentace a interakce,
a v případě nutnosti poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy;

a) jednotným a přiměřeným způsobem, aby 
je uživatel mohl vnímat, orientovat se 
v nich, zacházet a interagovat s nimi 
a porozumět jim, přičemž bude umožněno 
přizpůsobení prezentace obsahu a 
v případě nutnosti poskytnuty dostupné 
elektronické alternativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) způsobem, který usnadňuje
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a podpůrnými technologiemi na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

b) způsobem, který umožňuje
interoperabilitu s různými uživatelskými 
aplikacemi a podpůrnými technologiemi na 
úrovni Unie a v mezinárodním měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy provedou ustanovení 
odstavce 1 do 31. prosince 2015.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 8, aby tam, kde je to vhodné,
požadavky pro přístupnost internetových 
stránek uvedené v odstavci 1 dále 
upřesnila.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 8, aby tam, kde je to vhodné,
poskytla podrobné informace týkající se 
požadavků pro přístupnost internetových 
stránek uvedených v odstavci 1, aniž by 
tyto požadavky měnila.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy prosazují, aby internetové 
stránky obsahovaly prohlášení o své 
přístupnosti, zejména o svém souladu 
s touto směrnicí a případně dodatečné 
informace o přístupnosti ve prospěch 
uživatelů.

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky obsahovaly prohlášení o své 
přístupnosti, zejména o svém souladu 
s touto směrnicí a případně dodatečné 
informace o přístupnosti ve prospěch 
uživatelů. Informace jsou poskytovány 
v přístupných formátech.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření s cílem 
usnadnit uplatňování požadavků na 
přístupnost internetových stránek podle 
definice v článku 3 na všechny internetové 
stránky subjektů veřejného sektoru nad 
rámec dotčených stránek, zejména na 
internetové stránky subjektů veřejného 
sektoru, na něž se vztahují stávající 
vnitrostátní právní předpisy nebo příslušná 
opatření týkající se přístupnosti 
internetových stránek.

2. Členské státy přijmou opatření s cílem 
usnadnit uplatňování požadavků na 
přístupnost internetových stránek podle 
definice stanovené v čl. 3 odst. 1 na 
všechny internetové stránky nad rámec 
dotčených stránek, zejména na internetové 
stránky, na něž se vztahují stávající 
vnitrostátní právní předpisy nebo příslušná 
opatření týkající se přístupnosti 
internetových stránek.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy spolupracují za podpory 
Komise na úrovni Unie s daným odvětvím 
a zúčastněnými subjekty občanské 
společnosti, aby pro účely ročního
podávání zpráv podle čl. 7 odst. 4 byl 
přezkoumán vývoj trhu a technologií 
a pokrok v přístupnosti internetových 
stránek a aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů.

4. Členské státy spolupracují za podpory 
Komise na úrovni Unie s daným odvětvím 
a zúčastněnými subjekty občanské 
společnosti, aby pro účely pravidelného
podávání zpráv podle článku 7a byl 
přezkoumán vývoj trhu a technologií 
a pokrok v přístupnosti internetových 
stránek a aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sledování a podávání zpráv Sledování

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy sledují soulad dotčených 
internetových stránek s požadavky na 
přístupnost internetových stránek neustále 
a za pomoci metodiky stanovené v odstavci 
4. 

1. Členské státy sledují soulad dotčených 
internetových stránek s požadavky na 
přístupnost internetových stránek neustále 
a za pomoci metodiky stanovené v odstavci 
4. Členské státy za tímto účelem určí 
příslušný orgán. Členské státy informují 
Komisi o určených příslušných orgánech 
do 30. června 2014.
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Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Určený příslušný orgán je rovněž 
odpovědný za prošetření veškerých 
stížností podaných uživateli nebo jinými 
zúčastněnými stranami, které se týkají 
nesplnění požadavků na přístupnost 
dotčených internetových stránek podle čl. 
3 odst. 1.
Členské státy přijmou nezbytná opatření 
s cílem informovat uživatele či jiné 
zúčastněné strany o možnosti podat 
stížnost, na niž odkazuje první 
pododstavec, určenému příslušnému 
orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise zřídí pracovní skupinu 
složenou ze zástupců Komise a zástupců 
jmenovaných členskými státy, která se 
schází pravidelně na pozvání Komise 
a jejímž účelem je dále diskutovat 
o výsledcích sledování a vyměňovat si 
osvědčené postupy, pokud jde o provádění 
této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předloží každý rok zprávu 
o výsledcích sledování prováděného podle 
odstavce 4, včetně údajů z měření 
a případně seznamu internetových stránek 
uvedených v čl. 1 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato zpráva musí též pokrývat opatření 
prováděná podle článku 6.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek 
s požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 9 odst. 3. Metodika se 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví metodiku pro sledování 
souladu dotčených internetových stránek 
s požadavky na přístupnost internetových 
stránek stanovenými v článku 3. Tato 
metodika je transparentní, převoditelná, 
srovnatelná a reprodukovatelná 
a stanovuje se v úzké spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami 
v rámci odvětví a občanské společnosti, 
včetně, a to především, organizací 
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zastupujících osoby se zdravotním 
postižením. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
9 odst. 3. Metodika se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Opatření pro podávání zpráv členských 
států Komisi stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 9 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Podávání zpráv

1. Členské státy pravidelně předkládají 
Komisi zprávu o výsledcích sledování 
prováděného podle článku 7, a to i 
s ohledem na údaje z měření a případně 
na seznam internetových stránek 
uvedených v čl. 1 odst. 3. Tato zpráva se 
zveřejní ve snadno přístupných formátech.
2. Tato zpráva se týká i kroků 
podniknutých v souladu s článkem 6, 
včetně možných obecných závěrů, k nimž 
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příslušné orgány na základě sledování 
došly.
3. Opatření pro podávání zpráv členských 
států Komisi stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 9 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice a přijmou 
všechna opatření nezbytná k zajištění 
uplatňování těchto sankcí. Tyto sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Členské státy oznámí do 30. června 2014 
takto stanovené sankce Komisi 
a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny těchto ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy uplatní opatření 
uvedená v čl. 3 odst. 1 v souladu se svým 
správním, institucionálním a právním 
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rámcem na všechny internetové stránky, 
které:
a) do 31. prosince 2016 patří subjektům 
veřejného sektoru na celostátní úrovni;
b) do 31. prosince 2018 patří subjektům 
veřejného sektoru na regionální úrovni;
c) do 31. prosince 2020 patří subjektům 
veřejného sektoru na místní úrovni;
d) jsou do 31. prosince 2020 spravovány 
subjekty poskytujícími základní služby 
veřejnosti, jejichž typy jsou upřesněny 
v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provede přezkum uplatňování této 
směrnice do tří let od jejího vstupu 
v platnost.

Komise přezkoumá uplatňování této 
směrnice a nejpozději ...* předá 
Evropskému parlamentu a Radě 
výslednou zprávu. Tato zpráva zhodnotí, 
zda směrnice splnila své cíle, zejména 
pokud jde o zlepšení přístupnosti 
internetových stránek, a zohlední 
sbližování technologií a používání jiných 
technologií a zařízení k přístupu k obsahu 
internetových stránek.
___________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: tři roky 
od data vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Příloha I – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Typy internetových stránek subjektů 
veřejného sektoru

Typy internetových stránek provozovaných 
subjekty poskytujícími základní služby 
veřejnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Daně z příjmu: prohlášení, oznámení 
o vyměření

1) Plyn, topení, elektrická energie, 
vodohospodářské služby

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Služby úřadů práce v oblasti hledání 
zaměstnání

2) Služby související s dopravou

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Dávky sociálního zabezpečení: dávky 
v nezaměstnanosti, dětské přídavky, 
náklady na zdravotní péči (náhrada nebo 

3) Poštovní služby
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přímé zúčtování), studentské granty.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Osobní doklady: pasy nebo řidičské 
průkazy

4) Služby a sítě elektronické komunikace

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Registrace automobilů 5) Základní bankovní a pojišťovací služby 
(např. základní platební účet, pojištění 
zařízení domácnosti a budov, životní 
pojištění či zdravotní pojištění)

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Žádosti o stavební povolení 6) Základní, střední a vyšší vzdělání

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Příloha I – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Prohlášení na policii, např. v případě 
krádeže

7) zákonné a doplňkové systémy 
sociálního zabezpečení, které jsou 
organizovány různým způsobem 
(vzájemné a zaměstnanecké pojišťovny) 
a pokrývající základní životní rizika, 
například rizika spojená se zdravím, 
stárnutím, pracovními úrazy, 
nezaměstnaností, odchodem do důchodu 
či zdravotním postižením

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Příloha I – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Veřejné knihovny, např. katalogy 
a nástroje pro vyhledávání

8) Služby související se zdravím

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Příloha I – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) Žádosti o rodné a oddací listy a jejich 
vydání

9) Služby péče o děti

Or. en
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Příloha I – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) Zápis k vyššímu vzdělávání nebo na 
univerzitu

10) Další základní služby poskytované 
přímo veřejnosti s cílem usnadnit sociální 
začlenění a zajistit základní práva (např. 
asistenční služby osobám čelícím osobní 
krizi, jako je zadluženost či 
nezaměstnanost, služby opětovného 
začlenění do společnosti, rehabilitační 
služby a služby sociálního bydlení pro 
znevýhodněné občany nebo sociálně méně 
zvýhodněné skupiny)

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Příloha I – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Oznámení o změně bydliště vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Příloha I – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) Služby související se zdravím: 
interaktivní poradenství o dostupnosti 
služeb, on-line služby pro pacienty, 
sjednávání termínů.

vypouští se

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Informace a služby v digitálním věku jsou stále častěji poskytovány online. Množství 
internetových stránek veřejných i soukromých subjektů proto rapidně narůstá. Jen 
internetových stránek veřejného sektoru, které nabízejí přístup k informacím a službám, je 
v dnešní době více než 761 000. Pouze 10 % internetových stránek v EU je však v současnosti 
přístupných v souladu s požadavky na přístupnost internetových stránek. 

Na trhu s produkty a službami souvisejícími s přístupnosti internetových stránek v EU působí 
více než 175 000 společností. Odhaduje se, že obrat vytvářený přibližně milionem lidí, kteří 
v odvětví internetového vývoje pracují, činí zhruba 144 miliard eur. Hospodářské důsledky 
pro EU a hluboká propast, která existuje v souvislosti s nepřístupnými internetovými 
stránkami, činí z přístupnosti internetových stránek lukrativní odvětví podnikání v sociální 
oblasti, která má významný potenciál pro růst a začleňování. Přístupnost internetových 
stránek tedy může dále rozvíjet jednotný trh a výrazně zpřístupnit služby všem občanům EU.

Zásadní význam přístupnosti internetových stránek spočívá v tom, že umožňuje, aby 
internetové stránky používali všichni lidé, včetně lidí se zdravotním postižením. Mají-li 
subjekty veřejného sektoru a veškeré subjekty poskytující základní služby veřejnosti dostát 
svým závazkům vůči všem občanům, musí se o inkluzivnost zasazovat i přístupností 
internetových stránek. 

Politické souvislosti

Orgány EU již provedly řadu opatření s cílem podpořit a zlepšit přístupnost internetových 
stránek: Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020; akční 
plán „eGovernment“ na období 2011–2015; Digitální agenda pro Evropu, programy EU pro 
financování výzkumu a vývoj technologických řešení v oblasti přístupnosti internetových 
stránek. Revize směrnic o zadávání veřejných zakázek navíc také odkazuje na přístupnost 
internetových stránek. Členské státy se zavázaly ke všeobecnému zlepšení přístupnosti 
internetových stránek. Zejména ministerské prohlášení z Rigy požadovalo, aby do roku 2010 
byly přístupné všechny veřejné internetové stránky. 

Ačkoli členské státy již v otázce přístupnosti internetových stránek přijaly právní předpisy či 
podnikly jiná opatření, na vnitřním trhu stále existují překážky způsobené významnými 
rozdíly v přístupu jednotlivých členských států napříč Evropou.

Návrh Komise

V této souvislosti předložila Komise návrh směrnice o přístupnosti internetových stránek 
subjektů veřejného sektoru (COM (2012)0721). V tomto návrhu směrnice jsou stanovena 
konkrétní technická ustanovení, podle nichž musí členské státy zpřístupnit obsah určitých 
typů internetových stránek subjektů veřejného sektoru (které poskytují informace a služby, jež 
mají zásadní význam pro zapojení občanů do hospodářství a společnosti). Cílem směrnice je 
sblížení právních a správních předpisů členských států o přístupnosti internetových stránek 



PR\937414CS.doc 31/33 PE513.011v01-00

CS

subjektů veřejného sektoru stanovením harmonizovaných požadavků.

Názor zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh směrnice předložený Komisí a skutečnost, že se v něm uznává, že má-li 
být odstraněna roztříštěnost a nedostatek důvěry na trhu přístupnosti internetových stránek, je 
třeba harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se veřejného sektoru na úrovni EU. 

Přestože zpravodaj podporuje záměry návrhu směrnice, domnívá se, že opatření, jež Komise 
navrhuje, nejsou postačující ani dostatečně rozsáhlá k tomu, aby mohla účinně přispět 
k dokončení jednotného trhu.  Je si rovněž vědom toho, že přístup k informacím je pouze 
první z velké řady překážek, kterým čelí zejména lidé se zdravotním postižením ve svém 
každodenním životě. Proto v této zprávě dochází k závěru, že je třeba rozšířit oblast 
působnosti směrnice a uskutečnit dodatečná opatření v oblasti sledování, podávání zpráv 
a prosazování, která by umožnila napravit současné nedostatky textu.

Předmět a oblast působnosti

Článek 1 definuje oblast působnosti směrnice a odkazuje na seznam dvanácti typů 
internetových stránek subjektů veřejného sektoru, které mají podle srovnání v oblasti 
elektronické správy z roku 2001 zásadní význam pro zapojení občanů do hospodářského 
života a společnosti. Seznam typů internetových stránek však zdaleka není vyčerpávající 
a nepokrývá velkou většinu veřejných služeb a základních služeb pro veřejnost. 

Evropská komise odkazuje na hypotetické „přelévání pozitivních účinků“ na ostatní 
internetové stránky, které mají nýt zpřístupněny subjekty veřejného sektoru. Zpravodaj se 
obává, že mechanismus „přelévání pozitivních účinků“ by nepřinesl kýžený výsledek, neboť 
se zakládá na dobrovolném plnění požadavků. Fungování této strategie nebylo prokázáno 
v praxi ani doloženo důkazy.

Zpravodaj se tedy snaží překlenout propast mezi přístupem Komise a dnešní rychle se měnící 
realitou v oblasti informačních a komunikačních technologií. Navrhuje, aby byly do oblasti 
působnosti směrnice zahrnuty všechny internetové stránky subjektů veřejného sektoru a aby 
byla tato ustanovení do roku 2020 provedena na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Navíc 
by měla být zahrnuta a do roku 2020 provedena ustanovení o omezeném počtu internetových 
stránek týkajících se základních služeb veřejnosti, které poskytují jiné subjekty. Seznam typů 
internetových stránek provozovaných subjekty, které poskytují základní služby veřejnosti, je 
uveden v příloze. 

Nový rozsah působnosti by zohledňoval závazné povinnosti stanovené v Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením a závazky Digitální agendy pro Evropu, jejichž 
cílem je podporovat digitální začlenění a důvěru v trh bezbariérového přístupu. 

Definice

Definice navrhované Komisí nezohledňují významný vývoj v oblasti technologií. Informace 
a služby online jsou stále častěji získávány prostřednictvím mobilních zařízení do ruky spíše 
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než na stolních počítačích. Mobilní zařízení a mobilní internetové aplikace vytvářené majiteli 
internetových stránek se stávají upřednostňovanými uživatelskými aplikacemi. Proto musí 
definice „dotčených internetových stránek“, „obsahu internetových stránek“ a „uživatelské 
aplikace“ uvedené v článku 2 směrnice tento fakt výslovně zohledňovat. 

Zpravodaj dále navrhuje posílit definici „obsahu internetových stránek“ a zahrnout do oblasti 
působnosti zejména funkce poskytované internetovými stránkami, které jsou k internetovým 
stránkám veřejného orgánu nebo subjektu externí, avšak pouze tehdy, jsou-li externí 
internetové stránky jediným způsobem poskytování informací a služeb uživateli. 

Požadavky na přístupnost internetových stránek

Zpravodaj podporuje ambiciozní přístup a usiluje tedy o to, aby byla umožněna 
interoperabilita internetových stránek subjektů veřejného sektoru a internetových stránek, na 
nichž jiné subjekty s jinými uživatelskými aplikacemi poskytují základní služby veřejnosti. 
Umožnění interoperability má zásadní význam pro osoby, které k přístupu na tyto internetové 
stránky používají pomocné technologie.

Sledování a podávání zpráv

Článek 7 stanoví povinnost členských států sledovat pravidelné aktualizace obsahu 
internetových stránek a podávat o nich zprávy. Komise by měla v úzké spolupráci 
s příslušnými zainteresovanými subjekty odvětví a občanské společnosti vypracovat základní 
metodiku, která bude založena na transparentních, převoditelných a reprezentativních 
zásadách.  Zpravodaj navrhuje, aby sledování a podávání zpráv bylo předmětem dvou 
oddělených článků, a to s cílem zajistit lepší čitelnost a jednoznačné rozlišování mezi těmito 
dvěma povinnostmi.

Zpravodaj vítá fakt, že Komise zavádí průběžné sledování. Členské státy určí příslušný orgán 
pro sledování, který odpovídá za prošetření veškerých stížností podaných uživateli 
internetových stránek nebo jinými zúčastněnými stranami, které se týkají nesplnění 
požadavků na přístupnost dotčených internetových stránek. 

V zájmu transparentnosti má mechanismus sledování stanovit i mechanismus veřejně 
přístupných údajů, v rámci kterého členské státy zveřejňují zprávy o závěrech provedeného 
sledování. V tomto kontextu se na pozvání Komise pravidelně setkává pracovní skupina, která 
je složena ze zástupců Komise a zástupců jmenovaných členskými státy a jejímž účelem je 
dále diskutovat výsledky sledování a vyměňovat si osvědčené postupy. 

Zpravodaj uznává zásadu subsidiarity, která ponechává významné parametry provádění na 
uvážení členských států. Členské státy přijmou veškerá opatření s cílem zavést účinný 
mechanismus prosazování, který stanoví pravidla pro účinné a přiměřené sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději do 
30. června 2014.

Akty v přenesené pravomoci

Evropská komise žádá o zmocnění k přijímání aktů v přenesené pravomoci, kterými případně 
upřesní harmonizovaný požadavek na přístupnost internetových stránek, který je stanoven 
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v článku 3. 

Zpravodaj se obává, že změní-li se požadavky uvedené v článku 3, změní se samotná podstata 
směrnice. Z tohoto důvodu doporučuje omezit pravomoc k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci pouze na určité situace a účely, aniž by došlo ke změně samotných požadavků.


