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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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových lokalít 
orgánov verejného sektora
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2012)0721),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0394/2012),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-
0000/2013),

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.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o dostupnosti webových stránok orgánov 
verejného sektora

o prístupnosti webových lokalít orgánov 
verejného sektora a webových lokalít 
prevádzkovaných subjektmi poskytujúcimi 
základné služby verejnosti

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Or. en

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

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 
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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Občania by mali profitovať zo širšieho 
prístupu k online službám verejného 
sektora a mali by dostávať služby a 
informácie, vďaka ktorým budú môcť 
ľahšie vykonávať svoje práva na celom 
území Únie, predovšetkým právo na 
slobodný pohyb a pobyt na území EÚ a ich 
právo usadiť sa a poskytovať služby.

(15) Občania by mali profitovať zo širšieho 
prístupu k verejným online službám a mali 
by dostávať služby a informácie, vďaka 
ktorým budú môcť ľahšie vykonávať svoje 
práva na celom území Únie, predovšetkým 
právo na slobodný pohyb a pobyt na území 
Únie a ich právo usadiť sa a poskytovať 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

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 všetky webové 
lokality orgánov verejného sektora 
a webové lokality prevádzkované 
subjektmi poskytujúcimi základné služby, 
ktoré majú pre verejnosť zásadný význam, 
boli prístupné podľa spoločných 
požiadaviek. Typy webových lokalít 
prevádzkovaných subjektmi poskytujúcimi 
základné služby, ktoré sú predmetom tejto 
smernice, by mali byť uvedené na 
zozname v prílohe.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V tejto smernici sa stanovujú 
požiadavky na dostupnosť webových 
stránok určitých typov webových stránok
orgánov verejného sektora. S cieľom 
uľahčiť súlad dotknutých webových 
stránok s týmito požiadavkami je potrebné 
stanoviť prezumpciu súladu 
s požiadavkami pri tých dotknutých 
webových stránkach, ktoré spĺňajú 
harmonizované normy zostavené a 
uverejnené v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1025/2012 o európskej normalizácii, 
ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/EC, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 
2009/23/ES a 2009/105/ES a zrušujú 
rozhodnutia č. 87/95/EHS a č. 
1673/2006/ES, na účely vyjadrenia 
podrobných technických špecifikácií 
uvedených požiadaviek. Podľa tohto 
nariadenia môžu členské štáty a Európsky 
parlament vzniesť námietky voči 
harmonizovaným normám, o ktorých sa 
domnievajú, že úplne nespĺňajú 
požiadavky dostupnosti webových stránok
stanovené v tejto smernici.

(20) V tejto smernici sa stanovujú 
požiadavky na prístupnosť týkajúce sa
všetkých webových lokalít orgánov 
verejného sektora a webových lokalít 
prevádzkovaných subjektmi poskytujúcimi 
základné služby. S cieľom uľahčiť súlad 
dotknutých webových lokalít s týmito 
požiadavkami je potrebné stanoviť 
prezumpciu súladu s požiadavkami pri tých 
dotknutých webových lokalitách, ktoré 
spĺňajú harmonizované normy zostavené a 
uverejnené v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1025/2012 o európskej normalizácii na 
účely vyjadrenia podrobných technických 
špecifikácií uvedených požiadaviek. Podľa 
tohto nariadenia môžu členské štáty 
a Európsky parlament vzniesť námietky 
voči harmonizovaným normám, o ktorých 
sa domnievajú, že úplne nespĺňajú 
požiadavky prístupnosti webových lokalít
stanovené v tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

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 
dotknutej webovej lokality 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 pravidelne podávať 
správu o výsledkoch monitorovania 
a konkrétnejšie o zozname opatrení, ktoré 
prijali v záujme uplatňovania tejto 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) S cieľom zabezpečiť, aby dotknuté 
webové stránky boli dostupné v súlade 
s požiadavkami na dostupnosť webových 
stránok ustanovených v tejto smernici, by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie mala delegovať na 
Komisiu, aby mohla tieto požiadavky
v prípade potreby bližšie špecifikovať a 
určiť európsku normu alebo jej časti, 
ktoré by v situácii, keď neexistujú 
harmonizované normy, zabezpečovali 
prezumpciu súladu s požiadavkami 
dostupnosti webových stránok pre tie 
dotknuté webové stránky, ktoré spĺňajú 
takúto normu alebo jej časti . Je osobitne 

(26) S cieľom zabezpečiť, aby dotknuté 
webové lokality boli prístupné v súlade 
s požiadavkami na prístupnosť webových 
lokalít ustanovených v tejto smernici,
a zaistiť, aby boli tieto požiadavky jasné a 
zrozumiteľné pre zúčastnené strany 
zapojené do vykonávania smernice 
vrátane externých tvorcov webových 
lokalít a interných zamestnancov verejnej 
správy, by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
aby v prípade potreby poskytla bližšie
podrobnosti týkajúce sa týchto
požiadaviek bez toho, aby ich menila, a 
určila európske normy alebo jej časti, 
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dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác viedla vhodné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných dokladov
Európskemu parlamentu a Rade.

ktoré by v situácii, keď neexistujú 
harmonizované normy, zabezpečovali 
prezumpciu súladu s požiadavkami 
prístupnosti webových lokalít pre tie 
dotknuté webové lokality, ktoré spĺňajú 
takúto normu alebo jej časti. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a 
vhodným spôsobom postúpili Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
zriadenie harmonizovaného trhu 
dostupnosti webových stránok orgánov 
verejného sektora, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
pretože si vyžaduje harmonizáciu rôznych 
predpisov, ktoré v súčasnosti platia v 
právnych systémoch rôznych členských 
štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V 
súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku táto smernica 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa,

(28) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
zriadenie harmonizovaného trhu 
prístupnosti webových lokalít orgánov 
verejného sektora a webových lokalít 
prevádzkovaných subjektmi poskytujúcimi 
základné služby verejnosti, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, pretože si vyžaduje harmonizáciu 
rôznych predpisov, ktoré v súčasnosti 
platia v právnych systémoch rôznych 
členských štátov, a preto ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

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, právne predpisy a správne 
ustanovenia členských štátov týkajúce sa 
prístupnosti obsahu webových lokalít
verejných orgánov a webových lokalít 
prevádzkovaných subjektmi poskytujúcimi 
základné služby verejnosti pre všetkých 
používateľov, predovšetkým pre osoby so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

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 a webových lokalít 
prevádzkovaných subjektmi poskytujúcimi 
základné služby verejnosti, ktorých typy sa 
konkretizujú v prílohe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu rozšíriť uplatňovanie 
tejto smernice aj na iné typy webových 

3. Členské štáty môžu rozšíriť uplatňovanie 
tejto smernice aj na iné typy webových 
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stránok verejného sektora, než sú typy 
uvedené v odseku 2.

lokalít, než sú typy uvedené v odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Táto smernica sa neuplatňuje na 
mikropodniky vymedzené v odporúčaní 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o 
vymedzení mikro, malých a stredných 
podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. „orgány verejného sektora“ sú štátne, 
regionálne alebo miestne orgány, 
verejnoprávne subjekty vymedzené 
v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES a 
združenia tvorené jedným alebo viacerými 
takýmito orgánmi alebo jedným alebo 
viacerými takýmito verejnoprávnymi
subjektmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod -1b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1b.„webové lokality patriace orgánom 
verejného sektora“ sú webové lokality 
vytvárané, nadobúdané, udržiavané alebo 
spolufinancované orgánmi verejného 
sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod -1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1c. „webové lokality prevádzkované 
subjektmi poskytujúcimi základné služby 
verejnosti“ sú webové lokality uvedené 
v prílohe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „dotknuté webové stránky“ sú webové 
stránky uvedené v článku 1 ods. 2 tejto 
smernice,

(1) „dotknuté webové lokality“ sú všetky 
verzie webových lokalít uvedené v článku 
1 ods. 2 vrátane tých, ktoré sú určené na 
prístup z mobilného zariadenia alebo 
akéhokoľvek iného prostriedku,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „obsah webových stránok“ sú 
informácie, ktoré sa poskytujú 
používateľovi prostredníctvom 
používateľského agenta vrátane kódu alebo 
označenia, ktorý vymedzuje štruktúru 
obsahu, jeho prezentáciu a interakcie,

(2) „obsah webových lokalít“ sú 
informácie a zložky používateľského 
rozhrania, ktoré sa poskytujú 
používateľovi prostredníctvom 
používateľského agenta vrátane kódu alebo 
označenia, ktorý vymedzuje štruktúru 
obsahu, jeho prezentáciu a interakcie.
Obsah webových lokalít zahŕňa textové 
a netextové informácie, sťahovanie 
dokumentov a formulárov, ako aj 
obojstrannú interakciu, napríklad 
spracovanie digitálnych formulárov a 
dokončenie procesov overovania pravosti 
a identifikácie a platobných procesov. 
Obsah webových lokalít takisto zahŕňa 
funkcie poskytované prostredníctvom 
webových lokalít, ktoré sú pre dotknutú 
webovú lokalitu externé, napríklad 
používaním webových prepojení, a to pod 
podmienkou, že externá webová lokalita je 
jediným prostriedkom, ktorým možno 
používateľovi poskytovať informácie 
a služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „používateľský agent“ je akýkoľvek 
softvér, ktorý získava a poskytuje webový
obsah používateľom vrátane webových 
prehliadačov, mediálnych prehrávačov, 
zásuvných modulov a iných programov, 
ktoré pomáhajú pri získavaní a 

(3) „používateľský agent“ je akýkoľvek 
softvér, ktorý získava a poskytuje obsah 
webovej lokality používateľom vrátane 
webových prehliadačov, mediálnych 
prehrávačov, zásuvných modulov a iných 
programov, ktoré pomáhajú pri získavaní a 
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sprostredkúvaní webového obsahu a pri 
interakcii s ním.

sprostredkúvaní obsahu webovej lokality
a pri interakcii s ním, a to bez ohľadu na 
zariadenie, ktoré sa použije na interakciu 
s obsahom. Ak mobilná aplikácia ponúka 
rovnaký alebo rozšírený súbor služieb ako 
dotknutá webová lokalita, táto definícia sa 
uplatňuje aj na rozhranie a fungovanie 
týchto mobilných aplikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. „Prístupnosť webových lokalít“ sú 
zásady a metódy, ktoré treba dodržiavať 
pri tvorbe dotknutých webových lokalít 
s cieľom sprístupniť obsah týchto 
webových lokalít všetkým používateľom 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím. 
Prístupnosť webových lokalít sa týka 
najmä zásad a metód, ktorými sa posilňuje 
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vnímanie používateľov, navigácia, 
obsluha, interakcia a porozumenie, 
a zahŕňa i používanie pomocných 
technológií alebo augmentatívnej a 
alternatívnej komunikácie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b. „pomocná technológia“ je každý 
predmet, zariadenie alebo systém výrobku, 
ktorý je ako taký nadobudnutý obchodnou 
cestou alebo je pozmenený, alebo 
prispôsobený a ktorý sa používa na 
zvýšenie, udržanie alebo zlepšenie 
funkčných schopností osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

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 používateľom umožní vnímanie, 
navigáciu, používanie, interakciu 
a pochopenie vrátane možnosti upraviť
prezentáciu obsahu a v prípade potreby 
poskytnúť dostupnú elektronickú 
alternatívu,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24

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 umožňuje
interoperabilitu s rôznymi používateľskými 
agentmi a pomocnými technológiami na 
úrovni Únie a medzinárodnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty uplatňujú ustanovenia 
článku 1 najneskôr od 31. decembra 2015.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
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 v súlade s 
článkom 8 prijímať delegované akty
týkajúce sa požiadaviek na prístupnosť
webových lokalít uvedených v odseku 1 s 
cieľom vo vhodných prípadoch poskytnúť
bližšie podrobnosti, a to bez toho, aby boli 
tieto požiadavky zmenené.  

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty podporujú, aby sa na 
dotknutých webových stránkach uvádzalo 
vyhlásenie o ich dostupnosti, 
predovšetkým o ich súlade s touto 
smernicou, a prípadne aj dodatočné 
informácie o dostupnosti určené pre 
používateľov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
dotknutých webových lokalitách uvádzalo 
vyhlásenie o ich prístupnosti, 
predovšetkým o ich súlade s touto 
smernicou, a prípadne aj dodatočné 
informácie o prístupnosti určené pre 
používateľov. Tieto informácie sa 
poskytnú v prístupných formátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty prijímajú opatrenia na 
uľahčenie uplatňovania požiadaviek na 
dostupnosť webových stránok, ako sa 
vymedzuje v článku 3, na všetky webové 
stránky orgánov verejného sektora, aj nad 
rámec dotknutých webových stránok, 
a predovšetkým na webové stránky
orgánov verejného sektora, na ktoré sa 
vzťahujú platné vnútroštátne zákony alebo 
príslušné opatrenia zamerané dostupnosť
webových stránok .

2. Členské štáty prijímajú opatrenia na 
uľahčenie uplatňovania požiadaviek na 
prístupnosť webových lokalít, ako sú 
stanovené v článku 3 ods. 1, na všetky 
webové lokality aj nad rámec dotknutých 
webových lokalít, a predovšetkým na 
webové lokality, na ktoré sa vzťahujú 
platné vnútroštátne zákony alebo príslušné 
opatrenia zamerané prístupnosť webových 
lokalít.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4
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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 so 
zainteresovanými stranami z 
priemyselného sektora a občianskej 
spoločnosti s cieľom na účely 
pravidelného podávania správ uvedeného 
v článku 7a preskúmať vývoj na trhu 
a technologický vývoj, ako aj pokrok 
dosiahnutý pri prístupnosti webových 
lokalít a výmene najlepších postupov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Monitorovanie a podávanie správ Monitorovanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty pomocou metodiky 
stanovenej v odseku 4 nepretržite 
monitorujú súlad dotknutých webových 
stránok s požiadavkami dostupnosti
webových stránok. 

1. Členské štáty pomocou metodiky 
stanovenej v odseku 4 nepretržite 
monitorujú súlad dotknutých webových 
lokalít s požiadavkami prístupnosti
webových lokalít. Na tento účel každý 
členský štát určí príslušný orgán. Členské 
štáty informujú Komisiu o určených 
príslušných orgánoch do 30. júna 2014. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Určený príslušný orgán je takisto 
zodpovedný za ďalšie prešetrenie 
akýchkoľvek sťažností, ktoré podali 
používatelia alebo iné zainteresované 
strany v súvislosti s nedodržiavaním
požiadaviek týkajúcich sa prístupnosti 
dotknutých webových lokalít, ako je 
stanovené v článku 3 ods. 1.
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné 
na informovanie používateľov alebo 
ďalších zainteresovaných strán 
o možnosti podania sťažnosti určenému 
príslušnému orgánu v zmysle prvého 
pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia vytvorí pracovnú skupinu 
pozostávajúcu zo zástupcov Komisie 
a zástupcov vymenovaných členskými 
štátmi, ktorá sa bude na výzvu Komisie 
pravidelne stretávať, aby prediskutovala 
výsledky monitorovania a vymieňala si 
najlepšie postupy týkajúce sa vykonávania 
tejto smernice.

Or. en
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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 uvedených v článku 1 
ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Táto správa sa vzťahuje aj na opatrenia 
vykonané podľa článku 6.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov určuje metodiku monitorovania 
súladu dotknutých webových stránok
s požiadavkami na dostupnosť webových 
stránok uvedenými v článku 3. Tieto
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
9 ods. 3. Metodika sa uverejní v Úradnom 

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov určuje metodiku monitorovania 
súladu dotknutých webových lokalít
s požiadavkami na prístupnosť webových 
lokalít uvedenými v článku 3. Táto 
metodika je transparentná, prenosná, 
porovnateľná a možno ju reprodukovať 
a stanoví sa v úzkej konzultácii 
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vestníku Európskej únie. s príslušnými zúčastnenými stranami z 
odvetvia a občianskej spoločnosti, najmä 
organizácií zastupujúcich osoby so 
zdravotným postihnutím. Uvedené
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
9 ods. 3. Metodika sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Úpravy týkajúce sa spôsobu, akým 
členské štáty podávajú Komisii správy, 
určí Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 9 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Podávanie správ

1. Členské štáty pravidelne podávajú 
Komisii správu o výsledku monitorovania 
vykonaného podľa článku 7, a to aj 
s ohľadom na údaje z meraní a prípadne i 
zoznam webových lokalít uvedených 
v článku 1 ods. 3. Táto správa sa uverejní 
v už prístupných formátoch.



PR\937414SK.doc 23/33 PE513.011v01-00

SK

2. Táto správa zahŕňa aj opatrenia 
vykonávané podľa článku 6 vrátane 
prípadných všeobecných záverov, ku 
ktorým dospeli príslušné orgány na 
základe monitorovania.
3. Úpravy týkajúce sa spôsobu, akým 
členské štáty podávajú Komisii správy, 
určí Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 9 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b
Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií za porušenie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých na základe tejto 
smernice a prijmú všetky potrebné 
opatrenia, aby zabezpečili vykonávanie 
týchto sankcií. Stanovené sankcie sú 
účinné, primerané a odrádzajúce.
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii do 30. júna 2014 a bezodkladne 
ju informujú o všetkých následných 
zmenách, ktoré na ne majú vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty uplatňujú opatrenia 
uvedené v článku 3 ods. 1 v súlade 
so svojím administratívnym, 
inštitucionálnym a právnym rámcom na 
všetky webové lokality:
a) patriace orgánom verejného sektora na 
vnútroštátnej úrovni do 31. decembra 
2016,
b) patriace orgánom verejného sektora na 
regionálnej úrovni do 31. decembra 2018,
c) patriace orgánom verejného sektora na 
miestnej úrovni do 31. decembra 2020,
d) prevádzkované subjektmi poskytujúcimi 
základné služby verejnosti do 
31. decembra 2020, ktorých typy sú 
uvedené v prílohe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia preskúma uplatňovanie tejto
smernice a predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do ... *.
V tejto správe sa posúdi, či sa touto 
smernicou dosiahli jej ciele, najmä pokiaľ 
ide o zlepšenie prístupnosti webových 
lokalít, s ohľadom na zbližovanie 
technológií a používanie ďalších 
technológií a zariadení na prístup k 
online obsahu.
___________
* Ú. v.: vložte dátum: tri roky odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Príloha I – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typy webových stránok orgánov 
verejného sektora

Typy webových lokalít prevádzkovaných 
subjektmi poskytujúcimi základné služby 
verejnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Príloha I – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Dane z príjmov: daňové priznanie, 
daňový výmer

(1) Služby v oblasti zemného plynu, 
kúrenia, elektrickej energie a vody

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Príloha I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Služby úradov práce pri hľadaní 
zamestnania

(2) Služby súvisiace s dopravou

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Príloha I – 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) Poštové služby

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Príloha I – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Osobné doklady: cestovné pasy alebo 
vodičské preukazy

(4) Elektronické komunikačné siete a 
služby

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Príloha I – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Registrácia vozidiel (5) Základné bankové a poistné služby 
(napríklad základný platobný účet, 
poistenie domácnosti a poistenie budovy, 
životné poistenie alebo zdravotné 
poistenie)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Príloha I – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Žiadosť o stavebné povolenie (6) Základné, stredné a vysokoškolské 
vzdelávanie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Príloha I – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Oznámenie na polícii, napr. v prípade 
krádeže

(7) Zákonné a doplnkové systémy 
sociálneho zabezpečenia organizované 
rôznymi spôsobmi (vzájomné alebo 
profesijné organizácie), ktoré pokrývajú 
základné životné riziká, ako sú riziká 
spojené so zdravím, starnutím, 
pracovnými úrazmi, nezamestnanosťou, 
dôchodkom a zdravotným postihnutím

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Príloha I – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Služby v oblasti zdravotníctva

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Príloha I – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Žiadosť o vystavenie rodného alebo 
sobášneho listu

(9) Služby v oblasti starostlivosti o deti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Príloha I – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Zápis na inštitúciu vyššieho 
vzdelávania alebo univerzitu

(10) Ďalšie základné služby poskytované 
priamo verejnosti s cieľom uľahčiť 
sociálne začlenenie a zabezpečiť základné 
práva (napríklad pomocné služby pre 
osoby v krízovej situácii, ako je zadlženie 
alebo nezamestnanosť, služby spojené 
s opätovným začlenením alebo návratom 
do bežného života a služby v oblasti 
sociálneho bývania pre znevýhodnených 
občanov alebo sociálne znevýhodnené 
skupiny)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Príloha I – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Oznámenie o zmene trvalého bydliska vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Príloha I – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Informácie a služby sa v digitálnej ére čoraz častejšie poskytujú online. Množstvo webových 
lokalít verejného i súkromného sektora preto rýchlo narastá. V súčasnosti už existuje viac než 
761 000 webových lokalít verejného sektora, ktoré ponúkajú prístup len k informáciám 
a službám. Zároveň je však podľa noriem prístupnosti webových lokalít prístupných menej 
než 10 % webových lokalít v EÚ. 

Trh EÚ v oblasti prístupnosti webových lokalít tvorí viac než 175 000 spoločností. Obrat, 
ktorý vyprodukuje asi 1 milión osôb zamestnaných v odvetví vývoja webových lokalít, sa 
odhaduje na približne 144 miliárd EUR. Hospodárske dôsledky pre EÚ, ako aj výrazná 
medzera, ktorá existuje v prípade neprístupných webových lokalít, spôsobujú, že prístupnosť 
webových lokalít sa stala vysokoziskovým odvetvím v sociálnej oblasti s výrazným 
potenciálom rastu a inkluzívnosti. Prístupnosť webových lokalít môže teda ďalej rozvíjať 
jednotný trh a v značnej miere sprístupniť služby všetkým občanom EÚ.

Prístupnosť webových lokalít je kľúčová, pretože znamená, že webové lokality môžu 
používať všetci ľudia vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Orgány verejného sektora 
a akékoľvek subjekty poskytujúce základné služby verejnosti musia uplatňovať inkluzívny 
postup prístupnosti webových lokalít, ak majú prevziať zodpovednosť voči všetkým 
občanom. 

Politický kontext

S cieľom podporiť pokrok a zlepšiť prístupnosť webových lokalít inštitúcie EÚ doteraz 
vyvinuli výrazné úsilie, ktorého prejavom sú: európska stratégia pre oblasť zdravotného 
postihnutia na roky 2010 – 2020; akčný plán elektronickej verejnej správy na roky 2011 –
2015; Digitálna agenda pre Európu, programy EÚ v oblasti financovania výskumu a vývoja 
technologických riešení v oblasti prístupnosti webových lokalít. Navyše revízia smerníc 
o verejnom obstarávaní obsahuje odkazy na prístupnosť webových lokalít. Členské štáty sa 
zaviazali k celkovému zlepšeniu prístupnosti verejných webových lokalít. Predovšetkým 
v ministerskom vyhlásení z Rigy sa uviedlo, že do roku 2010 by mali byť prístupné všetky 
verejné webové lokality. 

I keď členské štáty už vydali právne predpisy alebo prijali iné opatrenia týkajúce sa 
prístupnosti webových lokalít, na vnútornom trhu naďalej existujú prekážky spôsobené 
výraznými rozdielmi v prístupe jednotlivých štátov naprieč Európou.

Návrh Komisie

Komisia v tejto súvislosti predložila návrh smernice o prístupnosti webových lokalít orgánov 
verejného sektora (COM (2012) 721). V tomto návrhu smernice sú stanovené konkrétne 
technické ustanovenia, prostredníctvom ktorých majú členské štáty sprístupniť obsah určitých 
typov webových lokalít orgánov verejného sektora (poskytujúcich informácie a služby, ktoré 
sú nevyhnutné pre zapojenie občanov do hospodárstva a spoločnosti). Cieľom smernice je 



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

SK

aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov 
týkajúcich sa prístupnosti webových lokalít orgánov verejného sektora stanovením 
harmonizovaných požiadaviek.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh smernice vypracovaný Komisiou a skutočnosť, že sa v ňom uznáva 
potreba harmonizácie vnútroštátnych opatrení pre verejný sektor na úrovni EÚ s cieľom 
ukončiť rozdrobenosť a nedostatok dôvery na trhu v oblasti prístupnosti webových lokalít. 

Napriek podpore cieľov návrhu smernice spravodajca zastáva názor, že opatrenia navrhované 
Komisiou nie sú dostatočné ani primerane rozsiahle na to, aby sa nimi účinne dosiahlo 
dokončenie jednotného trhu. Takisto si uvedomuje, že prístup k informáciám je len prvou 
z mnohých prekážok, ktorým čelia najmä osoby so zdravotným postihnutím v každodennom 
živote. Preto v tomto návrhu správy napokon vyzýva na rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
smernice a uskutočnenie dodatočných opatrení v oblasti monitorovania, podávania správ 
a presadzovania, ktoré by umožnili napraviť existujúce nedostatky textu.

Predmet a rozsah pôsobnosti

V článku 1 sa vymedzuje rozsah pôsobnosti smernice a odkazuje sa na zoznam 12 typov 
webových lokalít orgánov verejného sektora, ktoré sú podľa projektu referenčného 
porovnania v oblasti elektronickej verejnej správy z roku 2001 nevyhnutné na to, aby sa 
verejnosť mohla podieľať na hospodárskom živote a živote spoločnosti. Zoznam jednotlivých 
typov webových lokalít však nie je úplný a nezahŕňa veľkú väčšinu verejných služieb 
a základných služieb pre verejnosť. 

Európska komisia odkazuje na „predpokladaný účinok presahovania“ na ostatné webové 
lokality, ktoré majú orgány verejného sektora sprístupniť. Spravodajca vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že mechanizmus „účinku presahovania“ by nemal želaný účinok, 
keďže je založený na dobrovoľnom dodržiavaní požiadaviek. Fungovanie tejto stratégie 
nebolo preukázané ani doložené žiadnymi dôkazmi.

Spravodajca sa preto snaží vyplniť medzeru medzi prístupom Komisie a rýchlo sa meniacou 
informačnou a komunikačnou realitou dneška. Navrhuje, aby sa všetky webové lokality 
orgánov verejného sektora zahrnuli do pôsobnosti smernice a zaviedli sa postupne do roku 
2020 na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Ďalej by sa malo zahrnúť a do roka 2020 i 
zaviesť obmedzené množstvo webových lokalít týkajúcich sa základných služieb pre 
verejnosť poskytovaných inými subjektmi. V prílohe sa nachádza zoznam typov webových 
lokalít prevádzkovaných subjektmi poskytujúcimi základné služby verejnosti. 

Nový rozsah pôsobnosti by zohľadňoval povinnosti stanovené v Dohovore OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím a záväzky v Digitálnej agende pre Európu, aby sa podporila 
digitálna integrácia a dôvera v trh v oblasti bezbariérového prístupu. 

Vymedzenia pojmov
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Vymedzenia pojmov navrhované Komisiou nezohľadňujú výrazný rozvoj v oblasti 
technológií. Online informácie a služby sa čoraz častejšie získavajú prostredníctvom ručných 
mobilných zariadení namiesto stolných počítačov. Mobilné zariadenia, ako aj mobilné 
webové aplikácie navrhované vlastníkmi webových lokalít sa stávajú 
uprednostňovanými používateľskými agentmi. Vymedzenia pojmov, ako sú „dotknutá 
webová lokalita“, „obsah webovej lokality“ a „používateľský agent“ v článku 2 smernice, 
musia túto skutočnosť jasne zohľadňovať. 

Spravodajca ďalej navrhuje posilniť vymedzenie pojmu „obsah webovej lokality“ a zahrnúť 
do rozsahu pôsobnosti najmä funkcie poskytované webovými lokalitami, ktoré sú pre webovú 
lokalitu verejného orgánu alebo subjektu externé, a to len vtedy, ak je externá webová lokalita 
jediným prostriedkom, ktorým možno poskytovať informácie a služby používateľovi. 

Požiadavky na prístupnosť webových lokalít

Spravodajca podporuje ambiciózny prístup, a preto žiada, aby bola umožnená interoperabilita 
webových lokalít orgánov verejného sektora, ako aj webových lokalít týkajúcich sa 
základných služieb pre verejnosť poskytovaných inými subjektmi pomocou iných 
používateľských agentov. Umožnenie interoperability je nevyhnutné pre osoby, ktoré na 
získanie prístupu k týmto webovým lokalitám využívajú pomocné technológie.

Monitorovanie a podávanie správ

V článku 7 sa vymedzuje povinnosť členských štátov monitorovať a podávať správy 
v súvislosti s pravidelnými aktualizáciami obsahu webových lokalít. Komisia by mala 
stanoviť základnú metodiku v úzkej konzultácii so zúčastnenými stranami odvetvia 
a občianskej spoločnosti, pričom táto metodika by mala byť založená na transparentných, 
prenosných a reprezentatívnych zásadách. Spravodajca navrhuje dva samostatné články 
o monitorovaní a podávaní správ s cieľom zabezpečiť jasné rozlišovanie medzi oboma 
povinnosťami a lepšiu čitateľnosť.

Spravodajca víta, že Komisia zavádza priebežné monitorovanie. Členské štáty určia príslušný 
orgán zodpovedný za monitorovanie a prešetrenie akýchkoľvek sťažností podaných 
používateľmi webových lokalít alebo inými zainteresovanými stranami v súvislosti s 
nedodržiavaním požiadaviek na prístupnosť dotknutých webových lokalít. 

V záujme transparentnosti sa monitorovacím mechanizmom stanoví aj mechanizmus verejne 
prístupných údajov, v rámci ktorého členské štáty uverejnia správu o výsledku uskutočneného 
monitorovania. V tomto kontexte sa bude na výzvu Komisie pravidelne stretávať pracovná 
skupina pozostávajúca zo zástupcov Komisie a zástupcov vymenovaných členskými štátmi, 
aby podrobnejšie prediskutovala výsledky monitorovania a vymieňala si najlepšie postupy. 

Spravodajca uznáva zásadu subsidiarity, v rámci ktorej sa významné parametre vykonávania 
prenechávajú na uváženie členských štátov. Členské štáty preto prijmú všetky opatrenia na 
vytvorenie účinného mechanizmu presadzovania, ktorým sa stanovia pravidlá týkajúce 
sa účinných a primeraných sankcií uplatniteľných na prípady porušovania vnútroštátnych 
ustanovení. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 30. júna 2014.

Delegované akty
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Európska komisia žiada o právomoc prijímať delegované akty s cieľom vo vhodných 
prípadoch bližšie špecifikovať harmonizovanú požiadavku na prístupnosť webových lokalít, 
ako je uvedené v článku 3. 

Spravodajca vyjadruje znepokojenie nad tým, že zmenou požiadaviek v článku 3 by došlo 
k zmene podstaty smernice. Z tohto dôvodu odporúča obmedziť využívanie právomoci 
prijímať delegované akty len na určité situácie a účely bezo zmeny samotných požiadaviek.


