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6.9.2017 A8-0188/328 

Poprawka  328 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

 

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 D – ustęp 2 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności 

2. Wymogi dotyczące 

funkcjonalności interfejsu użytkownika i 

projektowania produktu 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Poprawka  329 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

 

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 D – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. b) i c), ich projekt musi 

w miarę możliwości spełniać następujące 

warunki: 

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. b) i c), ich projekt musi 

w miarę możliwości spełniać warunki 

zgodnie z sekcją I pkt 2, a także: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Poprawka  330 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

 

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 D – ustęp 2 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) nie wymagać od użytkownika 

samodzielnego włączania funkcji 

produktu ułatwiającej dostęp; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Poprawka  331 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

 

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 D – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli wymagana jest reakcja w 

określonym przedziale czasowym, 

ostrzegać użytkownika wizualnie, 

dotykiem lub dźwiękiem i umożliwiać mu 

wydłużenie czasu reakcji; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Poprawka  332 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

 

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 D – ustęp 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) umożliwiać obsługę, w tym części 

składowych produktu przeznaczonych do 

obsługi, takich jak klawisze i 

przełączniki/przyciski, które są 

odpowiednio skontrastowane 

umożliwiając odróżnienie klawiszy i 

przełączników/przycisków od tła oraz są 

one wyczuwalne na dotyk; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Poprawka  333 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

 

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 D – ustęp 2 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli zapewnia się klucze, bilety 

lub karty, zapewnić klucze, bilety lub 

karty z ułatwiającymi orientację 

wyczuwalnymi cechami, o ile orientacja 

jest ważna przy stosowaniu klucza, biletu 

lub karty; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Poprawka  334 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

 

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 D – ustęp 2 – litera e 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości; 

e) jeżeli produkt wykorzystuje cechy 

biologiczne użytkownika, projekt nie może 

być uzależniony od wykorzystania 

szczególnych cech biologicznych jako 

jedynego sposobu identyfikacji 

użytkownika lub kontrolowania produktu. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Poprawka  335 

Karima Delli 

w imieniu Komisji Transportu i Turystyki 

 

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 VIII a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 SEKCJA VIIIa 

Usługi noclegowe 

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 informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

(i) udostępnienie ich w przystępnym 

formacie internetowym w taki sposób, by 

były dostrzegalne, funkcjonalne, 

zrozumiałe i solidne zgodnie z lit. b); 

(ii) opisanie i wyjaśnienie sposobu 

korzystania z funkcji usługi, które 

ułatwiają dostęp, oraz jej współdziałanie z 

różnorodnymi technologiami 

wspomagającymi; 

b) zapewnienie dostępności stron i 

aplikacji internetowych potrzebnych do 

świadczenia usługi w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 
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zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie 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; 

c) zapewnienie dostępności usług 

mobilnych, w tym aplikacji mobilnych 

potrzebnych do świadczenia usług handlu 

elektronicznego 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 solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

d) dopilnowanie, by identyfikacja 

elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 

płatności niezbędne do świadczenia usługi 

były zrozumiałe, zauważalne, 

funkcjonalne i solidne oraz by nie 

zagrażały bezpieczeństwu i prywatności 

użytkownika; 

e) zapewnienie dostępności 

środowiska zbudowanego dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z wymogami 

sekcji X, w tym: 

(i) wszystkich powierzchni wspólnych 

(recepcja, wejścia, obiekty rekreacyjne, 

sale konferencyjne itd.); 

(ii) pomieszczeń, zgodnie z wymogami 

sekcji X; minimalna liczba dostępnych 

pomieszczeń przypadająca na obiekt 

wynosi: 
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– 1 dostępne pomieszczenie w 

obiekcie, w którym ogólna liczba 

pomieszczeń nie przekracza 20; 

– 2 dostępne pomieszczenia w 

obiekcie, w którym ogólna liczba 

pomieszczeń wynosi więcej niż 20, ale 

mniej niż 50; 

– 1 dodatkowe dostępne 

pomieszczenie na każde dodatkowe 50 

pomieszczeń. 

2. Usługi wsparcia 

Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

telekomunikacyjne dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy oraz 

usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej kompatybilności z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych dla 

użytkowników z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych. 
 

Or. en 

 

 


