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6.9.2017 A8-0188/222 

Poprawka  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Większa dostępność produktów i 

usług przyczyni się do poprawy jakości 

życia nie tylko osób niepełnosprawnych, 

ale również osób z innymi trwałymi lub 

czasowymi ograniczeniami 

funkcjonalnymi, np. osób starszych, 

kobiet w ciąży i osób podróżujących z 

bagażem. W związku z tym osoby z 

czasowymi lub trwałymi ograniczeniami 

funkcjonalnymi powinny być objęte 

zakresem niniejszej dyrektywy, a przy 

dokonywaniu oceny wpływu działań 

mających na celu poprawę dostępności 

podmioty gospodarcze powinny 

uwzględniać potencjalne korzyści nie 

tylko dla osób niepełnosprawnych, ale 

również dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Poprawka  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W niektórych sytuacjach wspólne 

wymogi dostępności do środowiska 

zbudowanego ułatwiłyby swobodny 

przepływ powiązanych usług oraz osób 

niepełnosprawnych. Dlatego też niniejsza 

dyrektywa daje państwom członkowskim 

możliwość objęcia budynków 

wykorzystywanych do świadczenia usług 

zakresem niniejszej dyrektywy, co zapewni 

spełnienie wymogów dostępności 

określonych w załączniku X. 

(23) W niektórych sytuacjach 

dostępność środowiska zbudowanego jest 

koniecznym warunkiem rzeczywistego 

korzystania z powiązanych usług przez 

osoby niepełnosprawne. Dlatego też 

niniejsza dyrektywa powinna 

zobowiązywać państwa członkowskie do 
objęcia zakresem jej stosowania 

budynków wykorzystywanych do 

świadczenia usług, co zapewni spełnienie 

wymogów dostępności określonych w 

załączniku X. Te wymogi dostępności 

powinny mieć zastosowanie w przypadku 

budowy nowej infrastruktury lub 

przeprowadzania istotnych remontów. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Poprawka  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Ze względu na warunki krajowe 

państwa członkowskie mogą zdecydować, 

że środowisko zbudowane 

wykorzystywane przez klientów 

korzystających z usług transportu 

pasażerskiego, w tym środowisko 

wykorzystywane przez dostawców usług i 

operatorów infrastruktury, jak również 

środowisko zbudowane wykorzystywane 

przez klientów korzystających z usług 

bankowych, z centrów obsługi klienta i 

sklepów operatorów telefonii, muszą 

spełniać wymogi dostępności określone w 

sekcji X załącznika I, co ma na celu 

maksymalizację korzystania z nich przez 

osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, 

w tym osoby niepełnosprawne. 

10. Ze względu na warunki krajowe 

państwa członkowskie dopilnowują, by 

środowisko zbudowane wykorzystywane 

przez klientów korzystających z usług 

transportu pasażerskiego, w tym 

środowisko wykorzystywane przez 

dostawców usług i operatorów 

infrastruktury, jak również środowisko 

zbudowane wykorzystywane przez 

klientów korzystających z usług 

bankowości konsumenckiej, z centrów 

obsługi klienta i sklepów operatorów 

telefonii, spełniało wymogi dostępności 

określone w sekcji X załącznika I w 

odniesieniu do budowy nowej 

infrastruktury lub istotnych remontów 

istniejącej infrastruktury, co ma na celu 

maksymalizację korzystania z nich przez 

osoby niepełnosprawne. Pozostaje to bez 

uszczerbku dla aktów prawnych Unii i 

przepisów krajowych dotyczących ochrony 

narodowych dóbr kultury o wartości 

artystycznej, historycznej i 

archeologicznej. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Poprawka  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) szacowane koszty i korzyści dla 

przedsiębiorstwa w odniesieniu do 

szacowanej korzyści dla osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z 

konkretnego produktu lub usługi; 

b) szacowane koszty i korzyści dla 

przedsiębiorstwa w odniesieniu do 

szacowanej korzyści dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi i osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z 

konkretnego produktu lub usługi; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Poprawka  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) szacowane koszty i korzyści dla 

danego właściwego organu w odniesieniu 

do szacowanej korzyści dla osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z 

konkretnego produktu lub usługi. 

b) szacowane koszty i korzyści dla 

danego właściwego organu w odniesieniu 

do szacowanej korzyści dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi i osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z 

konkretnego produktu lub usługi. 

Or. en 

 

 


