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Poprawka  346/rev 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

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 – litera B – punkt 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. 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 produktu 

i jego kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla 

użytkowników z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

Or. en 
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11.09.2017A8188/347/rev 

Poprawka  347/rev 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

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 – litera 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: 

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”; 

a) produkty, które stosowane są w 

świadczeniu usług, muszą być 

zgodne 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: 

b) informacje na temat funkcjonowania 

usługi oraz na temat jej cech 

charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń 

są przekazywane w różnorakich 

formatach umożliwiających dostęp 

osobom niepełnosprawnym na 

następujących warunkach: 

(i) treść informacji musi być dostępna 

w formatach tekstowych 

umożliwiających tworzenie 

alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

(i) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym 

oraz w formie nieinternetowego 

dokumentu elektronicznego w taki 

sposób, by były zrozumiałe, 
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przedstawiane przez użytkowników 

na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego 

kanału sensorycznego; 

zauważalne i funkcjonalne; 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

 

(ii) podmiot gospodarczy opisuje i 

wyjaśnia sposób korzystania z 

funkcji usługi, które ułatwiają jej 

dostępność, oraz kompatybilność 

usługi z technologiami 

wspomagającymi; 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami 

internetowymi, potrzebnymi do 

świadczenia usługi; 

(iii) informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami 

internetowymi i mobilnymi oraz 

stronami internetowymi potrzebnymi 

do świadczenia usługi, dostarcza się 

zgodnie z lit. c); 

c) zapewnienie dostępności strony 

internetowej 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; 

c) zapewnienie dostępności strony 

internetowej i 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, 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; 

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. 

e) funkcje, praktyki, strategie i 

procedury oraz zmiany w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej 

na potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

Or. en 
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Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
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Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – litera B – punkt 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Produkty powinny być tak zaprojektowane 

i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 
mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy:  

Produkty powinny być tak zaprojektowane 

i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osoby 

niepełnosprawne, mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

przestrzegać następujących wymogów 

dostępności: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym 

produkcie (etykietowanie, instrukcje 

i ostrzeżenia), które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu umieszczone na samym 

produkcie (etykietowanie, instrukcje 

i ostrzeżenia), które dostarczane są 

w różnorakich formatach 

umożliwiających dostęp osobom 

niepełnosprawnym oraz które: 

(i) muszą być dostępne przez więcej niż 

jeden kanał sensoryczny; 

(i) są dostępne przez więcej niż jeden 

kanał sensoryczny; 

(ii) muszą być zrozumiałe; (ii) są zrozumiałe; 

(iii) muszą być zauważalne; (iii) są zauważalne; 

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych 

warunków użytkowania; 

(iv) mają odpowiedni rozmiar czcionki, a 

kontrast między znakami a ich tłem 

jest wystarczający, aby 

zmaksymalizować czytelność w 
przewidywanych warunkach 

użytkowania; 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

dotyczącymi otwierania, zamykania, 
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stosowania, pozbywania się); 

 

stosowania i pozbywania się, a także 

informacjami na temat marki, 

nazwy i rodzaju produktu, które: 

 (i) spełniają wymogi określone w lit. a); 

 (ii) w prosty i dokładny sposób 

informują użytkowników o cechach 

produktu, które ułatwiają jego 

dostępność, oraz o jego 

kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi; 

c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, 

przechowywania i pozbywania się 

produktu, które muszą spełniać 

następujące warunki: 

 

c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, 

przechowywania i pozbywania się 

produktu, dostarczone osobno lub 

stanowiące część produktu, które 

muszą spełniać następujące warunki: 

(i) treść instrukcji musi być dostępna w 

formatach tekstowych 

umożliwiających tworzenie 

alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego 

kanału sensorycznego; i 

(i) udostępnia się je w przystępnym 

formacie internetowym oraz w 

formie nieinternetowego dokumentu 

elektronicznego, który jest 

zauważalny i funkcjonalny; oraz 

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych; 

(ii) producent opisuje i wyjaśnia sposób 

korzystania z funkcji produktu, 

które ułatwiają jego dostępność, 

oraz kompatybilność produktu z 

technologiami wspomagającymi; 

 (iia) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych; alternatywne 

formaty nieelektroniczne mogą 

obejmować duży druk, alfabet 

Braille’a lub tekst łatwy do czytania 

i zrozumienia; 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje 

zwrotne, dane wejściowe i 

wyjściowe) zgodnie z pkt 2; 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje 

zwrotne, dane wejściowe i 

wyjściowe) zgodnie z pkt 2; 

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z 

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na 

celu uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, 
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pkt 2; zgodnie z pkt 2; 

f) połączenie produktu z 

urządzeniami wspomagającymi. 

f) w stosownych przypadkach 

kompatybilność z urządzeniami i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym, w 

tym technologiami związanymi ze 

słuchem, takimi jak aparaty 

słuchowe, telecewki, implanty 

ślimakowe i urządzenia 

wspomagające słyszenie. 

 Or. en 
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Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

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 – litera 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: 

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: 

a) informacje na temat funkcjonowania 

usługi oraz na temat jej cech 

charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń 

są przekazywane w różnorakich 

formatach umożliwiających dostęp 

osobom niepełnosprawnym na 

następujących warunkach: 

(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; 

(i) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym 

oraz w formie nieinternetowego 

dokumentu elektronicznego w taki 

sposób, by były zrozumiałe, 

zauważalne i funkcjonalne; 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

(ii) podmiot gospodarczy opisuje i 

wyjaśnia sposób korzystania z 

funkcji usługi, które ułatwiają jej 

dostępność, oraz kompatybilność 

usługi z technologiami 
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wspomagającymi; 

(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 i mobilnymi oraz 

stronami internetowymi potrzebnymi 

do świadczenia usługi, dostarcza się 

zgodnie z lit. b); 

b) zapewnienie dostępności strony 

internetowej 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; 

b) zapewnienie dostępności strony 

internetowej i 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, 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; 

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 i 

procedury oraz zmiany w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej 

na potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

Or. en 
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Thomas Händel 
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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 – litera C – 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: 

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: 

a) informacje na temat funkcjonowania 

usługi oraz na temat jej cech 

charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń 

należy przekazać w różnorakich 

formatach umożliwiających dostęp 

osobom niepełnosprawnym na 

następujących warunkach: 

(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; 

(i) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym 

oraz w formie nieinternetowego 

dokumentu elektronicznego w taki 

sposób, by były zrozumiałe, 

zauważalne i funkcjonalne; 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

(ii) podmiot gospodarczy opisuje i 

wyjaśnia sposób korzystania z 

funkcji usługi, które ułatwiają jej 

dostępność, oraz kompatybilność 

usługi z technologiami 
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wspomagającymi; 

(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 i mobilnymi oraz 

stronami internetowymi potrzebnymi 

do świadczenia usługi, dostarcza się 

zgodnie z lit. b); 

b) zapewnienie dostępności strony 

internetowej i 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, 

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; 

b) zapewnienie dostępności strony 

internetowej i 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, 

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; 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Projektowanie i produkcja: Produkty 

powinny być tak zaprojektowane i 

wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osoby niepełnosprawne czy 

osoby z upośledzeniami związanymi 

z wiekiem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy: 

1. Projektowanie i produkcja: Produkty 

powinny być tak zaprojektowane i 

wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osoby niepełnosprawne, mogły z 

nich jak najlepiej korzystać. W tym 

celu należy przestrzegać 

następujących wymogów 

dostępności: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym 

produkcie (etykietowanie, instrukcje 

i ostrzeżenia), które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu umieszczone na samym 

produkcie (etykietowanie, instrukcje 

i ostrzeżenia), które dostarczane są w 

różnorakich formatach 

umożliwiających dostęp osobom 

niepełnosprawnym oraz które: 

(i) muszą być dostępne przez więcej niż 

jeden kanał sensoryczny; 

(i) są dostępne przez więcej niż jeden 

kanał sensoryczny; 

(ii) muszą być zrozumiałe; (ii) są zrozumiałe; 

(iii) muszą być zauważalne; (iii) są zauważalne; 

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych 

warunków użytkowania; 

 

(iv) mają odpowiedni rozmiar czcionki, a 

kontrast między znakami a ich tłem 

jest wystarczający, aby 

zmaksymalizować czytelność w 
przewidywanych warunkach 

użytkowania; 
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b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje 

zwrotne, dane wejściowe i 

wyjściowe) zgodnie z pkt 2; 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje 

zwrotne, dane wejściowe i 

wyjściowe) zgodnie z pkt 2; 

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 z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, 

zgodnie z pkt 2; 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

d) w stosownych przypadkach 

kompatybilność z urządzeniami i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym, w 

tym technologiami związanymi ze 

słuchem, takimi jak aparaty 

słuchowe, telecewki, implanty 

ślimakowe i urządzenia 

wspomagające słyszenie. 

Or. en 

 

 


