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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Klaus-Heiner Lehne

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa vopred stanovia opatrenia vrátane 
primeraných úprav a prispôsobení, ktoré sú 
potrebné nato, aby sa osobám so 
zdravotným postihnutím umožnil účinný 
prístup k sociálnej ochrane, sociálnym 
výhodám, zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávaniu a prístup k tovaru a službám, 
ktoré sú k dispozícii verejnosti vrátane 
bývania a dopravy, a ich poskytovanie. 
Takéto opatrenia by nemali predstavovať 
nadmerné zaťaženie, ani vyžadovať 
zásadnú zmenu sociálnej ochrany, 
sociálnych výhod, zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávania alebo daného tovaru alebo 
služieb, alebo vyžadovať poskytnutie ich 
alternatív,

a) sa vopred stanovia opatrenia vrátane 
primeraných úprav a prispôsobení, ktoré sú 
potrebné nato, aby sa osobám so 
zdravotným postihnutím umožnil účinný 
prístup k sociálnej ochrane, sociálnym 
výhodám, zdravotnej starostlivosti 
a vzdelávaniu; takéto opatrenia by nemali 
predstavovať nadmerné zaťaženie, ani 
vyžadovať zásadnú zmenu sociálnej 
ochrany, sociálnych výhod, zdravotnej 
starostlivosti, vzdelávania alebo daného 
tovaru alebo služieb, alebo vyžadovať 
poskytnutie ich alternatív,

Or. de

Odôvodnenie

Nie je možné vopred predvídať všetky potrebné stavebné opatrenia. Predovšetkým nie je 
možné odhadnúť, ktoré opatrenia predstavujú neprimerané zaťaženie. V tomto zmysle 
neposkytuje ods. 4 žiadnu právnu istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Klaus-Heiner Lehne

Návrh smernice
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12 vypúšťa sa
Subjekty na podporu rovnakého 
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zaobchádzania
1. Členské štáty ustanovia subjekt alebo 
subjekty na podporu rovnakého 
zaobchádzania so všetkými osobami bez 
ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo 
vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo 
sexuálnu orientáciu. Tieto subjekty môžu 
byť súčasťou agentúr poverených na 
vnútroštátnej úrovni ochranou ľudských 
práv alebo ochranou práv osôb vrátane 
práv na základe ostatných právnych aktov 
Spoločenstva vrátane smerníc 2000/43/ES 
a 2004/113/ES.
2. Členské štáty zabezpečia, aby 
právomoci týchto subjektov zahŕňali: 
– bez toho, aby bolo dotknuté právo obetí 
a združení, organizácií alebo iných 
právnických osôb, ktoré sú uvedené v 
článku 7 ods. 2, poskytovanie nezávislej 
pomoci obetiam diskriminácie pri 
podávaní žaloby z dôvodov diskriminácie,
– vykonávanie nezávislých prieskumov 
týkajúcich sa diskriminácie,
– uverejňovanie nezávislých správ a 
prípravu odporúčaní v súvislosti s 
akoukoľvek otázkou spojenou s takouto 
diskrimináciou.

Or. de

Odôvodnenie

Návrh Komisie je v rozpore so zásadou subsidiarity. Prijímanie opatrení, ktoré podporujú 
realizáciu zásady rovnakého zaobchádzania, je povinnosťou členských štátov. Z toho dôvodu 
sa členské štáty musia rozhodnúť, či určia orgán na podporu rovnakého zaobchádzania a aké 
budú jeho právomoci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Klaus-Heiner Lehne

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr do ... a potom vždy po piatich 
rokoch členské štáty a vnútroštátne 
subjekty pre rovnaké zaobchádzanie
oznámia Komisii všetky informácie 
potrebné nato, aby Komisia vypracovala 
správu o uplatňovaní tejto smernice pre 
Európsky parlament a Radu.

1. Najneskôr do ... a potom vždy po piatich 
rokoch členské štáty oznámia Komisii 
všetky informácie potrebné nato, aby 
Komisia vypracovala správu o uplatňovaní 
tejto smernice pre Európsky parlament a 
Radu.

Or. de

Odôvodnenie

Návrh Komisie je v rozpore so zásadou subsidiarity. Prijímanie opatrení, ktoré podporujú 
realizáciu zásady rovnakého zaobchádzania, je povinnosťou členských štátov. Preto môžu 
Komisii zaslať príslušnú správu len členské štáty.
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