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7.9.2017 A8-0188/298 

Poprawka  298 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy   

Załącznik I – sekcja IV – część A 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Audiowizualne usługi medialne i związane z 

nimi urządzenia z zaawansowanymi 

zdolnościami obliczeniowymi do obsługi 

konsumentów 
 

A. Usługi: 

  
1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osoby niepełnosprawne, mogły z 

nich jak najlepiej korzystać. W tym 

celu należy uwzględnić następujące 

elementy: 

 

  

(a) zapewnienie dostępności produktów, 

które stosowane są w świadczeniu 

usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt B dotyczącym 

„powiązanych urządzeń do obsługi 

konsumentów z zaawansowanymi 

zdolnościami obliczeniowymi”; 

 

 

(b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat 

jej cech charakterystycznych 

dotyczących dostępności i 

stosowanych urządzeń w następujący 

sposób: 

(i) treść informacji musi być dostępna w 

formatach tekstowych 

Audiowizualne usługi medialne i związane z 

nimi urządzenia z zaawansowanymi 

zdolnościami obliczeniowymi do obsługi 

konsumentów 
 

A. Usługi: 

 
1. Świadczenie usług powinno się zapewnić 

w taki sposób, aby zmaksymalizować ich 

przewidywane w racjonalny sposób 

wykorzystanie przez osoby 

niepełnosprawne. W tym celu należy 

spełnić wymagania funkcjonalne 

określone w niniejszej dyrektywie i 

uwzględnić następujące elementy: 

 

a) produkty, które stosowane są przez 

usługodawców w świadczeniu danej usługi, 

zgodnie z zasadami określonymi w części B 

niniejszej sekcji; 

 

 

b) informacje na temat funkcjonowania danej 

usługi oraz na temat jej cech 

charakterystycznych dotyczących dostępności i 

stosowanych urządzeń, w tym w 

elektronicznych przewodnikach po 

programach; 
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umożliwiających tworzenie 

alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na 

różne sposoby i za pośrednictwem 

więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla treści 

nietekstowych;  

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami 

internetowymi, potrzebnymi do 

świadczenia usługi;  

 

(c) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości 

dostosowania sposobu prezentacji 

treści i interakcji, włącznie z 

zapewnieniem, w razie potrzeby, 

dostępnej alternatywy elektronicznej, a 

także w sposób umożliwiający 

interoperacyjność z różnorodnymi 

aplikacjami klienckimi i technologiami 

wspomagającymi dostępnymi na 

poziomie unijnym i 

międzynarodowym. 

 

(d) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

  

 

 

 

(e) tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i adekwatny 

do percepcji, obsługi i zrozumienia przez 

użytkowników, z uwzględnieniem 

możliwości dostosowania sposobu 

prezentacji treści i interakcji, włącznie z 

zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 

alternatywy elektronicznej, a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi dostępnymi 

na poziomie unijnym i międzynarodowym. 

 

 

 

d) aplikacje na urządzenia mobilne i 

telewizyjne; 

 

 

da)  informacje mające na celu ułatwienie 

komplementarności usług wspomagających; 

 

e)  funkcje, praktyki, strategie, procedury 

oraz zmiany w świadczeniu usługi 

ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych; można to osiągnąć na 

przykład poprzez zapewnienie: 

(i) napisów dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących, które są dobrze 

zsynchronizowane z danym wideo, 

czytelne, dokładne i zrozumiałe w celu 

wiernego oddania informacji 

dźwiękowej. Powyższe obejmuje 

ustalenie specyfikacji jakości 

dotyczących co najmniej rodzaju 

czcionki, rozmiaru czcionki, kontrastu i 

stosowanych kolorów, a także w miarę 

możliwości niezbędne wymogi 

zapewniające użytkownikom sterowanie 

takimi napisami, 

(ii) audiodeskrypcji i głosowych list 

dialogowych, które są dobrze 
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zsynchronizowane z danym wideo. 

Powyższe obejmuje ustalenie 

specyfikacji jakości dotyczących 

umieszczenia treści dźwiękowych oraz 

jasności audiodeskrypcji i głosowej listy 

dialogowej, a także niezbędne wymogi 

zapewniające użytkownikom sterowanie 

tymi funkcjami, 

(iii) tłumaczenia w języku migowym, które 

jest dokładne i zrozumiałe w celu 

wiernego oddania informacji 

dźwiękowej. Powyższe obejmuje 

ustalenie wymagań zawodowych wobec 

tłumaczy oraz specyfikacje jakości 

dotyczące sposobu tłumaczenia na język 

migowy. W miarę możliwości 

technicznych należy przyjąć wymogi 

zapewniające użytkownikom sterowanie 

tłumaczeniem na język migowy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu właściwego korzystania z audiowizualnych usług medialnych przez osoby 

niepełnosprawne należy zaktualizować bramy sieciowe pod względem treści i zapewnić ich 

dostępność. Ponadto konieczne jest, by dostawcy audiowizualnych usług medialnych 

swobodnie określali standardy jakości, ponieważ usługi dostępu są coraz częściej wytwarzane 

za pomocą automatycznych narzędzi. 
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7.9.2017 A8-0188/299 

Poprawka  299 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – punkt 1 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c)  funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2; 

c)  funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób 

niepełnosprawnych; należy to osiągnąć 

poprzez umożliwienie wykorzystania 

osobistych zestawów słuchawkowych, a jeżeli 

wymagana jest reakcja w określonym 

przedziale czasowym – poprzez informowanie 

użytkownika za pośrednictwem więcej niż 

jednego kanału sensorycznego, a także 

poprzez umożliwienie wydłużenia 

dozwolonego przedziału czasowego oraz 

zapewnienie odpowiedniego kontrastu oraz 

możliwości dotykowego rozpoznania klawiszy 

i przełączników sterowania; 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

Wymogi funkcjonalne wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić jedynie opcji do 

rozważenia podczas standaryzacji tych produktów. Wymogi te muszą być obowiązkowe. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Poprawka  300 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część A – punkt 1 – litera e 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e)  w tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi. 

e)  funkcje, praktyki, strategie, procedury 

oraz zmiany w świadczeniu usługi mające na 

celu zaspokojenie potrzeb osób 

niepełnosprawnych i zapewnienie 

interoperacyjności; należy to osiągnąć 

poprzez wsparcie komunikacji głosowej, 

komunikacji wideo oraz komunikacji 

tekstowej w czasie rzeczywistym, osobno lub 

łącznie (rozmowa totalna) między dwoma 

użytkownikami lub między użytkownikiem a 

służbami ratunkowymi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymogi funkcjonalne wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić jedynie opcji do 

rozważenia podczas standaryzacji tych produktów. Wymogi te muszą być obowiązkowe. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Poprawka  301 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 1 – litera e 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e)  funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2; 

e)  funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób 

niepełnosprawnych i zapewnienie 

interoperacyjności; należy to osiągnąć 

poprzez wsparcie dźwięku o jakości hi-fi, 

zapewnienie rozdzielczości ekranu 

umożliwiającej komunikację w języku 

migowym, wsparcie komunikacji tekstowej w 

czasie rzeczywistym, samodzielnie lub w 

połączeniu z komunikacją audio i wideo lub 

poprzez zapewnienie skutecznego połączenia 

bezprzewodowego z urządzeniami 

technicznymi wzmacniającymi słuch; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymogi funkcjonalne wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić jedynie opcji do 

rozważenia podczas standaryzacji tych produktów. Wymogi te muszą być obowiązkowe. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Poprawka  302 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 1 – litera e 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e)  funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2; 

e)  funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób 

niepełnosprawnych; należy to osiągnąć 

poprzez wsparcie możliwości wyboru, 

personalizacji i wyświetlania usług dostępu, 

takich jak napisy dialogowe dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących, 

audiodeskrypcja, głosowe listy dialogowe i 

tłumaczenie na język migowy, poprzez 

zapewnienie skutecznego połączenia 

bezprzewodowego z urządzeniami 

technicznymi wzmacniającymi słuch lub 

poprzez zapewnienie użytkownikowi 

przyrządów sterujących odpowiednich do 

aktywacji usług dostępu na takim samym 

poziomie widoczności jak w przypadku 

głównych mediów; 

Or. en 

UzasadnienieWymogi funkcjonalne wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić jedynie 

opcji do rozważenia podczas standaryzacji tych produktów. Wymogi te muszą być 

obowiązkowe. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Poprawka  303 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 1 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c)  w tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi. 

c)  funkcje, praktyki, strategie, procedury 

oraz zmiany w świadczeniu usługi mające na 

celu zaspokojenie potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym zapewnienie 

dostępności usług mobilnych, w tym aplikacji 

mobilnych potrzebnych do świadczenia usługi 

w sposób spójny i adekwatny do percepcji, 

obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, łącznie 

z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 

alternatywy elektronicznej; a także w solidny 

sposób umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi dostępnymi 

na poziomie unijnym i międzynarodowym; 

 

dotyczy to takich usług, jak zapewnienie 

systemów inteligentnej sprzedaży biletów 

(rezerwacja elektroniczna, rezerwacja biletów 

itd.), informacji dla pasażerów w czasie 

rzeczywistym (rozkłady jazdy, informacje o 

zakłóceniach ruchu, połączeniach, dalszej 

podróży innym środkiem transportu itd.), a 

także dodatkowych informacji o usługach (np. 

personel na stacjach, niedziałające windy lub 

usługi czasowo niedostępne);  

Or. en 
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Uzasadnienie 

Wymogi funkcjonalne wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić jedynie opcji do 

rozważenia podczas standaryzacji tych produktów. Wymogi te muszą być obowiązkowe. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Poprawka  304 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część A – punkt 1 – litera b – podpunkt iii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

(iii) informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi stronami i aplikacjami 

internetowymi, potrzebnymi do świadczenia 

danej usługi, w tym informacje na temat 

identyfikacji elektronicznej, bezpieczeństwa i 

metod płatności; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymogi funkcjonalne wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić jedynie opcji do 

rozważenia podczas standaryzacji tych produktów. Wymogi te muszą być obowiązkowe. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Poprawka  305 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część A – punkt 1  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby 

niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu należy uwzględnić 

następujące elementy:  

 

 

a) zapewnienie dostępności produktów, 

które stosowane są w świadczeniu usług, 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt B 

„Produkty”; 

 

b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech 

charakterystycznych dotyczących dostępności i 

stosowanych urządzeń w następujący sposób: 

 

 

(i) treść informacji musi być dostępna w 

formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na różne 

sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego 

kanału sensorycznego; oraz 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla treści 

nietekstowych; 

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby zmaksymalizować 

ich przewidywane w racjonalny sposób 

wykorzystanie przez osoby niepełnosprawne. 

W tym celu należy spełnić wymagania 

funkcjonalne określone w niniejszej 

dyrektywie i uwzględnić następujące elementy: 

 

a) produkty, które stosowane są przez 

usługodawców w świadczeniu danej usługi, 

zgodnie z zasadami określonymi w części B 

niniejszej sekcji;  

 

 

b) informacje na temat funkcjonowania 

usługi oraz na temat jej cech 

charakterystycznych dotyczących dostępności i 

stosowanych urządzeń, a także przekazywanie 

dostępnych informacji (metadanych) 

dotyczących cech ułatwiających dostępność 

produktów i usług: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba) informacje elektroniczne, włącznie z 



 

AM\1133834PL.docx  PE605.628v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

 

c) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i adekwatny do 

percepcji, obsługi i zrozumienia przez 

użytkowników, z uwzględnieniem możliwości 

dostosowania sposobu prezentacji treści i 

interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej, 

a także w sposób umożliwiający 

interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami 

klienckimi i technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym. 

 

 

d) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

 

e) w tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi. 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi oraz 

czytnikami książek elektronicznych, 

potrzebnymi do świadczenia danej usługi; 

 

 

c) zapewnienie dostępności stron 

internetowych i aplikacji na urządzenia 

mobilne w sposób spójny i adekwatny do 

percepcji, obsługi i zrozumienia przez 

użytkowników, z uwzględnieniem możliwości 

dostosowania sposobu prezentacji treści i 

interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; 

a także w sposób umożliwiający 

interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami 

klienckimi i technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym. 

 

 

 

d) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

 

 

e) funkcje, praktyki, strategie, procedury 

oraz zmiany w świadczeniu usługi mające na 

celu zaspokojenie potrzeb osób 

niepełnosprawnych, które należy osiągnąć 

przez zapewnienie nawigacji po całym 

dokumencie, np. za pomocą dynamicznego 

układu graficznego, możliwości 

synchronizacji tekstu z treścią audio, 

technologii syntezatorów mowy, umożliwienie 

alternatywnego przedstawienia treści i jej 

interoperacyjności z różnorodnymi 

technologiami wspomagającymi w taki 

sposób, by była zauważalna, zrozumiała, 

funkcjonalna i jak najbardziej kompatybilna z 

aplikacjami klienckimi. 

 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymogi funkcjonalne wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić jedynie opcji do 

rozważenia podczas standaryzacji tych produktów. Wymogi te muszą być obowiązkowe. 
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Załącznik I – sekcja VIII – część A – punkt 1 – litera a – podpunkt iii  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

(iii) informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, w 

tym informacje na temat identyfikacji 

elektronicznej, bezpieczeństwa i metod 

płatności, potrzebne do świadczenia usługi, 

dostarcza się zgodnie z lit. b); 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymogi funkcjonalne wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić jedynie opcji do 

rozważenia podczas standaryzacji tych produktów. Wymogi te muszą być obowiązkowe. 

 

 


