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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2015)0615), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0387/2015), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 

maja 2016 r.1, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Transportu i Turystyki, 

Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia i Komisji 

Petycji (A8-0188/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Kartę praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 

                                                 
1 Dz.U. C 303 z 19.8.2016, s. 103. 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu niektórych dostępnych 

produktów i usług. Poprawi to podaż 

dostępnych produktów i usług na rynku 

wewnętrznym. 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu niektórych dostępnych 

produktów i usług. Zwiększy to podaż 

dostępnych produktów i usług na rynku 

wewnętrznym, a także poprawi dostępność 

i praktyczność informacji na temat tych 

produktów i usług. 

 

Poprawka  3 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych lub osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie 

wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności 

UE. Warunki, w których produkty i usługi 

są bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i ułatwiają 

prowadzenie niezależnego życia. 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osób niepełnosprawnych w rozumieniu art. 

1 Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych („Konwencji”), 
znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się 

ludności Unii. Warunki, w których 

produkty i usługi są bardziej dostępne, 

umożliwiają większe włączenie społeczne i 

są niezbędnym warunkiem prowadzenia 
niezależnego życia. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Należy zagwarantować 

„powszechną dostępność”, 

„projektowanie dla wszystkich” i 

„uwzględnianie perspektywy płci” w 

produktach, narzędziach, urządzeniach i 

usługach, aby umożliwić powszechne 

korzystanie z nich osobom 

niepełnosprawnym. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają 

bariery dla swobodnego przepływu tych 

produktów i usług oraz zakłócają skuteczną 

konkurencję na rynku wewnętrznym. 

Bariery te mają szczególny wpływ na 

podmioty gospodarcze, w szczególności na 

małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności niektórych produktów 

i usług dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, stwarzają bariery dla 

swobodnego przepływu tych produktów i 

usług oraz zakłócają skuteczną 

konkurencję na rynku wewnętrznym. W 

przypadku innych produktów rozbieżności 

prawdopodobnie będą się pogłębiać w 

następstwie wejścia w życie Konwencji. 

Bariery te mają szczególny wpływ na 

podmioty gospodarcze, w szczególności na 

małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Odbiorcy dostępnych produktów i 

usług muszą płacić wysokie ceny ze 

względu na ograniczoną konkurencję 

wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji 

krajowych ogranicza ewentualne korzyści, 

jakie mogłaby przynieść wymiana 

doświadczeń z partnerami krajowymi i 

międzynarodowymi w kwestii reagowania 

na zmiany społeczne i technologiczne. 

(5) Odbiorcy dostępnych produktów, w 

tym w szczególności technologii 

wspomagających, i odbiorcy dostępnych 

usług muszą płacić wysokie ceny ze 

względu na ograniczoną konkurencję 

wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji 

krajowych ogranicza ewentualne korzyści, 

jakie mogłaby przynieść wymiana 

doświadczeń z partnerami krajowymi i 

międzynarodowymi w kwestii reagowania 

na zmiany społeczne i technologiczne. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby stworzyć ekonomię 

skali, ułatwić handel transgraniczny i 

transgraniczną mobilność, pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 

zgodności z niejednolitymi wymogami 

prawnymi w całej Unii. 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby stworzyć ekonomię 

skali, ułatwić handel transgraniczny, 

swobodny przepływ towarów i usług oraz 

swobodny przepływ osób, w tym osób 

niepełnosprawnych, a także pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby do pokrywania 

wydatków wynikających z niejednolitego 

prawodawstwa. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Artykuł 10 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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(TFUE) zobowiązuje Unię, by przy 

określaniu i realizacji swoich polityk 

i działań dążyła do zwalczania 

dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność. Artykuł 19 TFUE 

daje Unii prawo do przyjmowania 

przepisów w celu zwalczania takiej 

dyskryminacji. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze 

środków mających zapewnić im 

niezależność, integrację społeczną i 

zawodową oraz udział w życiu 

społeczności, a także zachęcenie do 

stosowania art. 26 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych i osób starszych do 

korzystania ze środków mających 

zapewnić im niezależność, integrację 

społeczną i zawodową oraz udział w życiu 

społeczności, a także zachęcenie do 

stosowania art. 21, 25 i 26 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  10 

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. Niemniej ważne jest 

ograniczenie zakresu stosowania 
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niniejszej dyrektywy wyłącznie do osób 

niepełnosprawnych i nierozszerzanie go 

ogólnie na osoby z czasowymi lub 

trwałymi ograniczeniami funkcjonalnymi, 

aby zapewnić dostosowanie niniejszej 

dyrektywy do Konwencji oraz 

zagwarantować pewność prawa dla 

podmiotów gospodarczych. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9b) W Unii niepełnosprawność częściej 

dotyka kobiety niż mężczyzn. 

Niepełnosprawne kobiety borykają się z 

różnymi formami dyskryminacji, a także 

napotykają istotne przeszkody w 

korzystaniu ze swoich podstawowych praw 

i wolności. Należy do nich m.in. przemoc 

fizyczna, emocjonalna, seksualna, 

ekonomiczna i instytucjonalna, a także 

dyskryminacja w dostępie do kształcenia i 

zatrudnienia, co może prowadzić do 

izolacji społecznej i urazów psychicznych. 

Kobiety ponoszą też niewspółmiernie 

większe trudy jako opiekunki 

niepełnosprawnych członków rodziny i 

częściej niż mężczyźni doświadczają 

dyskryminacji przez powiązanie. W 

związku z powyższym konieczne są 

działania służące zapewnieniu równego 

traktowania, a pozytywne środki i 

strategie dotyczące kobiet 

niepełnosprawnych oraz matek 

niepełnosprawnych dzieci to podstawowe 

prawo człowieka i obowiązek etyczny. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ogólnym celem strategii 

jednolitego rynku cyfrowego jest 

uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego 

trwałych korzyści ekonomicznych i 

społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie 

mogą w pełni korzystać z niższych cen i z 

większego wyboru, które może zapewnić 

jednolity rynek, ponieważ transakcje 

transgraniczne on-line nadal są bardzo 

ograniczone. Fragmentacja ogranicza 

popyt na transgraniczne transakcje handlu 

elektronicznego. Istnieje również potrzeba 

wspólnych działań, aby zagwarantować 

pełny dostęp do nowych elektronicznych 

treści dla osób niepełnosprawnych. Należy 

zatem ujednolicić wymogi dostępności na 

całym jednolitym rynku cyfrowym oraz 

zagwarantować, że wszyscy obywatele 

Unii, bez względu na sprawność, będą 

mogli czerpać z niego korzyści.  

(10) Ogólnym celem strategii 

jednolitego rynku cyfrowego jest 

uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego 

trwałych korzyści ekonomicznych i 

społecznych, co ułatwi handel i będzie 

wspierać zatrudnienie w Unii. Unijni 

konsumenci wciąż nie mogą w pełni 

korzystać z niższych cen i z większego 

wyboru, które może zapewnić jednolity 

rynek, ponieważ transakcje transgraniczne 

on-line nadal są bardzo ograniczone. 

Fragmentacja ogranicza popyt na 

transgraniczne transakcje handlu 

elektronicznego. Istnieje również potrzeba 

wspólnych działań, aby zagwarantować 

pełny dostęp do nowych elektronicznych 

treści dla osób niepełnosprawnych. Należy 

zatem ujednolicić wymogi dostępności na 

całym jednolitym rynku cyfrowym oraz 

zagwarantować, że wszyscy obywatele 

Unii, bez względu na sprawność, będą 

mogli czerpać z niego korzyści. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Artykuł 4 Konwencji wzywa 

państwa strony do inicjowania lub 

wspierania badań nad nowymi 

technologiami i ich rozwoju, a także do 

propagowania dostępności i 

wykorzystywania nowych technologii, w 

tym technologii informacyjno-

komunikacyjnych, środków ułatwiających 

poruszanie się, urządzeń i technologii 

wspomagających, dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W 

Konwencji wezwano również do 

priorytetowego traktowania technologii, 

które są przystępne cenowo. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Oprócz wymogów ustanowionych 

w niniejszej dyrektywie należy dołożyć 

starań w celu wdrażania i stosowania 

prawodawstwa Unii dotyczącego praw 

pasażerów w transporcie lotniczym, 

kolejowym, autobusowym i transporcie 

śródlądowymi drogami wodnymi. 

Działania te powinny koncentrować się na 

kwestiach intermodalnych w celu 

promowania wolnej od barier dostępności, 

łącznie z takimi aspektami jak 

infrastruktura i pojazdy. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13c) Komisja powinna zachęcać władze 

miejskie do włączania wolnej od barier 

dostępności usług transportu miejskiego 

do planów zrównoważonej mobilności 

miejskiej, a także do regularnego 

publikowania wykazów najlepszych 

praktyk w obszarze wolnej od barier 

dostępności usług transportu miejskiego i 

mobilności. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W komunikacie „Europejska (15) W komunikacie Komisji z dnia 15 
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strategia w sprawie niepełnosprawności 

2010–2020: Odnowione zobowiązanie do 

budowania Europy bez barier”33określono 

zgodnie z Konwencją dostępność jako 

jeden z ośmiu obszarów działań i 

postawiono sobie za cel zapewnienie 

dostępności produktów i usług. 

listopada 2010 r. pt. „Europejska strategia 

w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: 

Odnowione zobowiązanie do budowania 

Europy bez barier” określono zgodnie z 

Konwencją dostępność, będącą jednym z 

podstawowych warunków uczestnictwa w 

życiu społecznym, jako jeden z ośmiu 

obszarów działań oraz postawiono sobie za 

cel zapewnienie dostępności produktów i 

usług. 

__________________  

33 COM(2010) 636.  

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Wykaz produktów i usług objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy jest 

wynikiem badania przeprowadzonego w 

trakcie przygotowywania oceny skutków, 

które pozwoliło zidentyfikować te 

produkty i usługi dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

dla osób niepełnosprawnych i starszych, 

dla których państwa członkowskie przyjęły 

lub prawdopodobnie przyjmą rozbieżne 

krajowe wymogi dostępności. 

(16) Wykaz produktów i usług objętych 

zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 

jest wynikiem badania przeprowadzonego 

w trakcie przygotowywania oceny 

skutków, które pozwoliło zidentyfikować 

te produkty i usługi dla osób 

niepełnosprawnych, dla których państwa 

członkowskie przyjęły lub 

prawdopodobnie przyjmą rozbieżne 

krajowe wymogi dostępności. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) W dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/13/UE1a 

nałożono szereg obowiązków na 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych. W związku z tym właściwsze 

jest włączenie wymogów dostępności do 

tejże dyrektywy. Jednak w odniesieniu do 
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stron internetowych i usług opartych na 

urządzeniach mobilnych dyrektywa ta 

obejmuje jedynie audiowizualne treści 

medialne. W związku z tym do zakresu 

stosowania niniejszej dyrektywy należy 

włączyć architekturę stron internetowych i 

usług opartych na urządzeniach 

mobilnych oraz wszelkie treści nieobjęte 

zakresem stosowania dyrektywy 

2010/13/UE. W niniejszej dyrektywie 

należy uwzględnić wymogi dostępności 

urządzeń umożliwiających korzystanie z 

usług telefonicznych oraz wymogi 

dostępności stron internetowych. Powinna 

ona też obejmować wymogi dostępności 

usług telefonicznych, o ile nie dotyczy ich 

inny akt Unii. W takim przypadku dany 

akt powinien być nadrzędny w stosunku 

do niniejszej dyrektywy. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Każdy produkt i usługa muszą 

spełniać wymogi związane z dostępnością 
określone w art. 3 i wymienione w 

załączniku I, zgodnie z którymi muszą one 

być dostępne dla osób niepełnosprawnych i 

osób starszych. Wymogi dotyczące 

dostępności w handlu elektronicznym mają 

również zastosowanie do internetowej 

sprzedaży usług, o których mowa w art. 1 

(17) Każdy produkt i usługa objęte 

zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 

i wprowadzane do obrotu po jej wejściu w 

życie powinny spełniać wymogi 

dostępności określone w art. 3 i 

wymienione w załączniku I, zgodnie z 

którymi muszą one być dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. Wymogi dostępności 

w handlu elektronicznym mają również 
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ust. 2 lit. a) – e) niniejszej dyrektywy. zastosowanie do internetowej sprzedaży 

usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) 

– e) niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Nawet jeśli podwykonawstwo 

usługi lub jej części jest zlecone osobie 

trzeciej, dostępność tej usługi nie może 

zostać ograniczona, a usługodawcy 

powinni spełnić obowiązki określone w 

niniejszej dyrektywie. Usługodawcy 

powinni też zapewnić właściwe i 

ustawiczne szkolenie swoich 

pracowników, aby zagwarantować ich 

biegłość w korzystaniu z dostępnych 

produktów i usług. Szkolenie to powinno 

obejmować takie kwestie jak udzielanie 

informacji, doradztwo i reklama. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Konieczne jest wprowadzenie 

wymogów dostępności w jak najmniej 

uciążliwy sposób dla podmiotów 

gospodarczych i państw członkowskich, 

zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami 

wyłącznie produktów i usług, które zostały 

starannie wybrane. 

(18) Z jednej strony konieczne jest 

wprowadzenie wymogów dostępności w 

jak najefektywniejszy i najmniej uciążliwy 

sposób dla podmiotów gospodarczych i 

państw członkowskich, zwłaszcza poprzez 

objęcie tymi wymogami wyłącznie 

produktów i usług, które zostały starannie 

wybrane i które będą wprowadzane do 

obrotu po wejściu w życie niniejszej 

dyrektywy. Z drugiej strony niezbędne jest 

umożliwienie podmiotom gospodarczym 

efektywnego wdrożenia wymogów 

dostępności ustanowionych w niniejszej 

dyrektywie przez uwzględnienie zwłaszcza 

cyklu życia terminali samoobsługowych, 
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automatów do sprzedaży biletów i 

urządzeń do odprawy samoobsługowej. 

Należy też wziąć pod uwagę szczególną 

pozycję MŚP na rynku wewnętrznym. 

Ponadto ze względu na wielkość, zasoby i 

charakter mikroprzedsiębiorstw nie należy 

ich zobowiązywać do przestrzegania 

wymogów dostępności określonych w 

niniejszej dyrektywie ani do stosowania 

procedury określonej w art. 12 w celu 

uzyskania zwolnienia z wymogów 

niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Aby zapewnić lepsze 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 

organy krajowe powinny stosować 

wymogi dostępności określone w 

niniejszej dyrektywie podczas stosowania 

przepisów dotyczących dostępności 

zawartych w aktach prawnych Unii, o 

których mowa w niniejszej dyrektywie. 

Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak 

powodować zmiany obowiązkowego lub 

dobrowolnego charakteru przepisów tych 

pozostałych aktów prawnych Unii. W 

związku z tym niniejsza dyrektywa 

powinna gwarantować, że w przypadku 

stosowania wymogów dostępności zgodnie 

z tymi aktami wymogi te będą jednakowe 

w całej Unii. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Wniosek Komisji dotyczący 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

(21) Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/210234 
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Rady34 zawiera określony zbiór wymogów 

dostępności dla pewnego szczególnego 

rodzaju stron internetowych organów 

publicznych. Ponadto zawiera on 

propozycję, aby określić podstawy 

metodyki monitorowania i 

sprawozdawczości kwestii zgodności 

przedmiotowych stron internetowych z 

wymogami wymienionymi we 

wspomnianej dyrektywie. Zawarte w niej 

wymogi, zarówno w zakresie dostępności, 

jak i te dotyczące metodyki monitorowania 

i sprawozdawczości, mają zastosowanie do 

stron internetowych organów publicznych. 

W celu zagwarantowania w szczególności, 

że właściwe organy wdrożą te same 

wymogi dostępności, niezależnie od typu 

stron internetowych poddanych regulacji, 

wymogi dostępności, o których mowa w 

niniejszej dyrektywie, powinny być zgodne 

z przepisami zawartymi we wniosku 

dotyczącym dyrektywy w sprawie 

dostępności stron internetowych instytucji 

sektora publicznego. Związana z handlem 

elektronicznym działalność prowadzona na 

stronach internetowych sektora 

publicznego, której nie obejmuje zakres 
wspomnianej dyrektywy, objęta jest 

zakresem niniejszego wniosku, co ma 

zagwarantować, że internetowa sprzedaż 

produktów i usług będzie dostępna dla 

osób niepełnosprawnych i starszych, 

niezależnie od tego, czy sprzedaż będzie 

miała charakter publiczny czy prywatny. 

zawiera wymogi dostępności dla stron 

internetowych i mobilnych aplikacji 
organów sektora publicznego. Jednak 

dyrektywa ta zawiera szczegółową listę 

wyjątków, gdyż zapewnienie pełnej 

dostępności pewnych treści stron 

internetowych i aplikacji mobilnych oraz 

pewnych typów stron internetowych i 

aplikacji mobilnych stwarza 

niewspółmierne obciążenie. Ponadto 

określa ona podstawy metodyki 

monitorowania i sprawozdawczości kwestii 

zgodności przedmiotowych stron 

internetowych i aplikacji mobilnych z 

wymogami określonymi we wspomnianej 

dyrektywie. Zarówno zawarte w niej 

wymogi dostępności, jak i metodyka 

monitorowania i sprawozdawczości mają 

zastosowanie do stron internetowych i 

mobilnych aplikacji organów sektora 

publicznego. W celu zagwarantowania w 

szczególności, że właściwe organy wdrożą 

te same wymogi dostępności, niezależnie 

od typu stron internetowych lub aplikacji 

mobilnych poddanych regulacji, wymogi 

dostępności, o których mowa w niniejszej 

dyrektywie, powinny być zgodne z 

przepisami zawartymi w dyrektywie (UE) 

2016/2102. Związana z handlem 

elektronicznym działalność organów 

sektora publicznego prowadzona na 

stronach internetowych oraz za 

pośrednictwem aplikacji mobilnych i 

nieobjęta zakresem stosowania 
wspomnianej dyrektywy, wchodzi w zakres 

stosowania niniejszej dyrektywy, co ma 

zagwarantować, że internetowa sprzedaż 

produktów i usług będzie dostępna dla 

osób niepełnosprawnych i starszych, 

niezależnie od tego, czy sprzedaż będzie 

miała charakter publiczny czy prywatny. 

__________________ __________________ 

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie dostępności stron internetowych 

instytucji sektora publicznego, 

COM(2012) 721. 

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 

października 2016 r. w sprawie 

dostępności stron internetowych i 

mobilnych aplikacji organów sektora 

publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 
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1). 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Niektóre elementy wymogów 

dostępności określonych w niniejszej 

dyrektywie, w szczególności wymogi 

określone w załączniku I w odniesieniu do 

zapewniania informacji, są już objęte 

zakresem stosowania obowiązujących 

aktów ustawodawczych Unii w dziedzinie 

transportu. Akty te to rozporządzenie 

(WE) nr 1371/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady1a, rozporządzenie 

Komisji (UE) nr 1300/20141b oraz 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 

454/20111c w odniesieniu do transportu 

kolejowego; rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 181/20111d 

w odniesieniu do transportu 

autobusowego i autokarowego oraz 

rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1177/20101e w odniesieniu do transportu 

morskiego. W celu zapewnienia spójności 

regulacyjnej i przewidywalności dla 

podmiotów gospodarczych objętych 

wspomnianymi aktami należy przyjąć, że 

przestrzeganie odpowiednich części tych 

aktów jest równoznaczne ze spełnieniem 

odpowiednich wymogów niniejszej 

dyrektywy. Jeśli jednak zakres stosowania 

tych aktów nie obejmuje wymogów 

dostępności, na przykład wymogu 

zapewnienia dostępności stron 

internetowych linii lotniczych, 

zastosowanie powinny mieć przepisy 

niniejszej dyrektywy. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. dotyczące praw i 
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obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 

14). 

 1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 

12.12.2014, s. 110). 

 1c Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie 

technicznej specyfikacji 

interoperacyjności odnoszącej się do 

podsystemu „Aplikacje telematyczne dla 

przewozów pasażerskich” 

transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 

123 z 12.5.2011, s. 11). 

 1d Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw 

pasażerów w transporcie autobusowym 

i autokarowym oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. 

L 55 z 28.2.2011, s. 1). 

 1e Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 

z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach 

pasażerów podróżujących drogą morską i 

drogą wodną śródlądową oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

2006/2004 (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 

1). 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22b) Celem niniejszej dyrektywy jest 

uzupełnienie prawodawstwa sektorowego 

Unii w odniesieniu do aspektów 

nieobjętych niniejszą dyrektywą. 
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Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22c) Przy określaniu zakresu 

stosowania niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do usług transportu 

lotniczego, autobusowego, kolejowego i 

wodnego należy opierać się na 

obowiązujących przepisach sektorowych 

dotyczących praw pasażerów. W 

przypadkach gdy niniejsza dyrektywa nie 

ma zastosowania do określonych rodzajów 

usług transportowych, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

zachęcania usługodawców do spełniania 

określonych wymogów dostępności 

ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 

 

Poprawka  27 

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. Jednak państwa 

członkowskie nie powinny być 

zobowiązane do zmiany przepisów prawa 

krajowego dotyczących dostępności 

środowiska zbudowanego ani do 

wprowadzania takich przepisów, jeżeli 
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przyjęły już akty krajowe obejmujące w 

odpowiedni sposób środowisko zbudowane 

danych usług. Ponadto wymogi 

dostępności powinny mieć zastosowanie 

wyłącznie w przypadku budowy nowej 

infrastruktury lub przeprowadzania 

istotnych remontów. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Jeżeli obowiązujące prawo Unii 

przewiduje dobrowolne przestrzeganie 

wymogów dostępności, nie należy go 

zmieniać na mocy niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Niezbędne jest zagwarantowanie, 

że w przypadku unijnych aktów 

ustawodawczych ustanawiających 

obowiązki dotyczące dostępności bez 

zapewnienia odpowiednich wymogów lub 

specyfikacji, dostępność będzie określana 

poprzez odniesienie do wymogów 

dostępności zawartych w niniejszej 

dyrektywie. Sytuacja taka ma miejsce w 

przypadku dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE35, 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/24/UE36 oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/25/UE37, w których nałożono 

obowiązek uwzględniania w 

specyfikacjach technicznych i wymogach 

technicznych lub funkcjonalnych koncesji, 

a także w pracach lub usługach 

wchodzących w ich zakres, kryteriów 

(24) Niezbędne jest zagwarantowanie, 

że w przypadku unijnych aktów 

ustawodawczych ustanawiających 

obowiązki dotyczące dostępności bez 

zapewnienia odpowiednich wymogów lub 

specyfikacji, dostępność będzie określana 

poprzez odniesienie do wymogów 

dostępności zawartych w niniejszej 

dyrektywie. Akty te obejmują dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/23/UE35, dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE36 oraz 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/25/UE37, w których nałożono 

obowiązek uwzględniania w 

specyfikacjach technicznych i wymogach 

technicznych lub funkcjonalnych koncesji, 

a także w pracach lub usługach 

wchodzących w ich zakres, kryteriów 

dostępności dla osób niepełnosprawnych 
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dostępności dla osób niepełnosprawnych 

lub dla użytkowników projektów 

uniwersalnych. 

lub dla użytkowników projektów 

uniwersalnych.  

__________________ __________________ 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/24/UE z dnia z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 

L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/24/UE z dnia z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 

L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania zamówień przez 

podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 

243). 

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania zamówień przez 

podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 

243). 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24a) Obowiązek zapewnienia 

dostępności infrastruktury transportowej 

w ramach transeuropejskiej sieci 

transportowej określono w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1315/20131a. Wymogi dostępności 

określone w niniejszej dyrektywie powinny 

mieć również zastosowanie do niektórych 

elementów infrastruktury transportowej 

uregulowanych przez wspomniane 

rozporządzenie w zakresie, w jakim 

dotyczy to produktów i usług objętych 

niniejszą dyrektywą, a infrastruktura i 

środowisko zbudowane związane z tymi 

usługami są przeznaczone do użytku 

pasażerów. 
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 __________________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej 

(Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1). 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24b) Niniejsza dyrektywa nie powinna 

jednak powodować zmiany 

obowiązkowego lub dobrowolnego 

charakteru przepisów pozostałych aktów 

ustawodawczych Unii, takich jak art. 67 

dyrektywy 2014/24/UE w sprawie 

kryteriów udzielenia zamówienia, które 

mogą stosować instytucje zamawiające w 

celu wyboru oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie. W przypadku uznania 

ewentualnych aspektów społecznych za 

powiązane z przedmiotem danego 

zamówienia można przewidzieć ich 

uwzględnienie. W związku z tym niniejsza 

dyrektywa powinna gwarantować, że w 

przypadku stosowania wymogów 

dostępności zgodnie z ww. pozostałymi 

aktami ustawodawczymi Unii wymogi te 

będą jednakowe w całej Unii. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Dostępność powinna zostać 

osiągnięta poprzez usuwanie barier i 

zapobieganie ich powstawaniu, najlepiej 

poprzez zastosowanie podejścia 

(25) Dostępność powinna zostać 

osiągnięta poprzez usuwanie barier i 

zapobieganie ich powstawaniu, najlepiej 

poprzez zastosowanie podejścia 
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„projektowania uniwersalnego”. Dążenie 

do zapewnienia dostępności nie powinno 

wykluczać dokonywania racjonalnych 

usprawnień, gdy wymagają tego przepisy 

krajowe lub unijne. 

„projektowania uniwersalnego”. Zgodnie z 

Konwencją podejście takie „oznacza 

projektowanie produktów, środowiska, 

programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w jak 

największym stopniu, bez potrzeby 

adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania”. Konwencja stanowi, że 

uniwersalne projektowanie nie powinno 

wykluczać „pomocy technicznych dla 

szczególnych grup osób 

niepełnosprawnych, jeżeli jest to 

potrzebne”. Dążenie do zapewnienia 

dostępności nie powinno wykluczać 

dokonywania racjonalnych usprawnień, 

gdy wymagają tego przepisy krajowe lub 

unijne. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Fakt objęcia produktu lub usługi 

zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 

nie oznacza automatycznie, że są one 

objęte zakresem stosowania dyrektywy 

Rady 93/42/EWG1a. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 

czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów 

medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 

1). 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25b) Identyfikując i klasyfikując 

potrzeby osób niepełnosprawnych, które 

ma zaspokajać dany produkt lub dana 
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usługa, należy interpretować zasadę 

uniwersalnego projektowania zgodnie z 

Komentarzem ogólnym nr 2(2014) do art. 

9 Konwencji wydanym przez Komitet ONZ 

do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Niniejsza dyrektywa powinna być 

oparta na decyzji nr 768/2008/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady38, jako 

że dotyczy produktów już objętych innymi 

aktami unijnymi, zapewniając w ten 

sposób spójność przepisów unijnych. 

(27) Niniejsza dyrektywa powinna być 

oparta na decyzji nr 768/2008/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady38, jako 

że dotyczy produktów już objętych innymi 

aktami unijnymi, zapewniając w ten 

sposób spójność przepisów unijnych. 

Jednakże przepisy tej decyzji dotyczące 

bezpieczeństwa, związane na przykład z 

odzyskaniem produktu, nie powinny 

stanowić części niniejszej dyrektywy, 

ponieważ produkt niedostępny dla osób 

niepełnosprawnych nie jest produktem 

niebezpiecznym. 

__________________ __________________ 

38 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 

r. w sprawie wspólnych ram dotyczących 

wprowadzania produktów do obrotu 

(Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82). 

38 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 

r. w sprawie wspólnych ram dotyczących 

wprowadzania produktów do obrotu 

(Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82). 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Wszystkie podmioty gospodarcze 

mające związek z łańcuchem dostaw i 

dystrybucji powinny zagwarantować, że 

udostępniają na rynku wyłącznie produkty 

zgodne z zawartymi w niniejszej 

dyrektywie wymogami dostępności. 

(28) Wszystkie podmioty gospodarcze 

objęte zakresem stosowania niniejszej 

dyrektywy oraz mające związek z 

łańcuchem dostaw i dystrybucji powinny 

zagwarantować, że udostępniają na rynku 

wyłącznie produkty zgodne z zawartymi w 
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Konieczne jest określenie wyraźnego i 

proporcjonalnego podziału obowiązków 

stosownie do ról odgrywanych przez 

poszczególne podmioty w procesie dostaw 

i dystrybucji. 

niniejszej dyrektywie wymogami 

dostępności. Konieczne jest określenie 

wyraźnego i proporcjonalnego podziału 

obowiązków stosownie do ról 

odgrywanych przez poszczególne 

podmioty w procesie dostaw i dystrybucji. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Podmioty gospodarcze powinny 

być odpowiedzialne za zgodność 

produktów i usług, stosownie do roli 

odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, 

tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony 

dostępności, a także zagwarantować 

uczciwą konkurencję na rynku unijnym. 

(29) Podmioty gospodarcze powinny 

być odpowiedzialne za zgodność 

produktów i usług, stosownie do roli 

odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, 

tak aby uzyskać lepszą dostępność, a także 

zagwarantować uczciwą konkurencję na 

rynku unijnym. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Zważywszy na fakt, że producent 

posiada szczegółową wiedzę o procesie 

projektowania i produkcji, jest on 

najbardziej kompetentny do 

przeprowadzenia kompletnej procedury 

oceny zgodności. Obowiązek zapewnienia 

oceny zgodności powinien spoczywać na 

producencie. 

(30) Zważywszy na fakt, że producent 

posiada szczegółową wiedzę o procesie 

projektowania i produkcji, jest on 

najbardziej kompetentny do 

przeprowadzenia kompletnej oceny 

zgodności. Jednak odpowiedzialność za tę 

ocenę nie powinien spoczywać wyłącznie 

na producencie. Organ nadzoru rynku o 

silniejszej pozycji może odegrać kluczową 

rolę w procedurze oceny. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Importerzy powinni zapewniać 

zgodność wprowadzanych na rynek Unii 

produktów z państw trzecich z wymogami 

niniejszej dyrektywy dotyczącymi 

dostępności i w szczególności 

zagwarantować, że zostały one poddane 

przez producentów odpowiednim 

procedurom oceny. 

(32) Importerzy powinni zapewniać 

zgodność wprowadzanych na rynek Unii 

produktów z państw trzecich z 

określonymi w niniejszej dyrektywie 

wymogami dostępności, udzielając 

właściwemu organowi nadzoru rynku 

wszelkich informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia odpowiednich procedur 
oceny tych produktów. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Ze względu na zasadę 

proporcjonalności wymogi dostępności 

powinny mieć zastosowanie jedynie o tyle, 

o ile nie stanowią nieproporcjonalnego 

obciążenia dla danego przedsiębiorcy i nie 

wymagają zmian w produktach i usługach, 

które zgodnie z określonymi kryteriami 

zasadniczo zmieniłyby ich charakter. 

(36) Ze względu na zasadę 

proporcjonalności wymogi dostępności nie 

powinny stanowić nieproporcjonalnego 

obciążenia dla danego przedsiębiorcy ani 

wymagać zmian w produktach i usługach, 

które zgodnie z określonymi kryteriami 

zasadniczo zmieniłyby ich charakter. 

Muszą jednak istnieć mechanizmy 

kontroli w celu weryfikacji uprawnienia 

do korzystania z wyjątków od stosowania 

wymogów dostępności. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 36 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36a) Aby ocenić, czy zapewnienie 

zgodności z wymogami dostępności 

stanowi nieproporcjonalne obciążenie dla 

podmiotów gospodarczych, należy 

uwzględnić wielkość, zasoby i charakter 

tych podmiotów oraz ich szacowane koszty 

i korzyści zapewnienia zgodności w 

stosunku do szacowanych korzyści dla 
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osób niepełnosprawnych. W tej analizie 

kosztów i korzyści należy wziąć pod uwagę 

między innymi częstotliwość i czas 

korzystania z konkretnego produktu lub 

konkretnej usługi, łącznie z szacowaną 

liczbą osób niepełnosprawnych 

korzystających z konkretnego produktu 

lub konkretnej usługi, okresem trwałości 

infrastruktury i produktów 

wykorzystywanych do świadczenia usługi 

oraz dostępnością bezpłatnych alternatyw, 

w tym zapewnianych przez dostawców 

usług transportu pasażerskiego. Podczas 

oceny, czy wymogi dostępności nie mogą 

zostać spełnione, ponieważ stanowiłoby to 

nieproporcjonalne obciążenie, należy 

uwzględnić wyłącznie uzasadnione 

powody. Braku priorytetu, czasu czy 

wiedzy nie uznaje się za uzasadniony 

powód. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) W celu ułatwienia oceny zgodności 

z mającymi zastosowanie wymogami 

należy przewidzieć domniemanie 

zgodności produktów i usług zgodnych z 

dobrowolnymi normami 

zharmonizowanymi przyjmowanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, 

w celu określenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych związanych z 

tymi wymogami. Komisja opublikowała 

już szereg wniosków o normalizację 

skierowanych do europejskich organizacji 

normalizacyjnych w dziedzinie 

dostępności, które powinny być istotne dla 

przygotowania zharmonizowanych norm. 

(39) W celu ułatwienia oceny zgodności 

z mającymi zastosowanie wymogami 

dostępności należy przewidzieć 

domniemanie zgodności produktów i usług 

zgodnych z dobrowolnymi normami 

zharmonizowanymi przyjmowanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, 

w celu określenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych związanych z 

tymi wymogami. Komisja opublikowała 

już szereg wniosków o normalizację 

skierowanych do europejskich organizacji 

normalizacyjnych w dziedzinie 

dostępności, które powinny być istotne dla 

przygotowania zharmonizowanych norm. 

__________________ __________________ 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 

dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 

dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
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normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (39a) Rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 

określa procedurę formalnych zastrzeżeń 

do norm zharmonizowanych uznanych za 

niespełniające wymogów niniejszej 

dyrektywy. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) W przypadku braku 

zharmonizowanych norm lub gdy jest to 

konieczne dla celów harmonizacji rynku 

Komisja powinna mieć możliwość 

przyjmowania aktów wykonawczych 

ustanawiających wspólne specyfikacje 

techniczne dotyczące zawartych w 

niniejszej dyrektywie wymogów 

dostępności. 

(40) Normy europejskie powinny być 

zgodne z zasadami rynku, uwzględniać 

interes publiczny, jak również cele 

strategiczne jasno określone we wniosku 

Komisji skierowanym do jednej lub kilku 

europejskich organizacji 

normalizacyjnych o przygotowanie 

zharmonizowanych norm, a ponadto 

podstawą tych norm powinien być 

konsensus. W związku z tym specyfikacje 

techniczne powinny być stosowane tylko w 

ostateczności. Komisja powinna mieć 

możliwość przyjmowania specyfikacji 

technicznych, na przykład jeżeli proces 

normalizacji jest zablokowany z powodu 

braku konsensusu pomiędzy 



 

PE597.391v02-00 30/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

zainteresowanymi stronami, co powoduje 

nieuzasadnione opóźnienia w ustalaniu 

wymogu, takiego jak interoperacyjność, 

którego nie można wdrożyć bez przyjęcia 

odpowiedniej normy. Komisja powinna 

przewidzieć wystarczająco dużo czasu 

między przyjęciem wniosku skierowanego 

do jednej lub kilku europejskich 

organizacji normalizacyjnych o 

opracowanie zharmonizowanych norm a 

przyjęciem specyfikacji technicznej 

związanej z tym samym wymogiem 

dostępności. Komisja nie powinna mieć 

możliwości przyjęcia specyfikacji 

technicznej, jeżeli uprzednio nie podjęła 

próby włączenia wymogów dostępności do 

europejskiego systemu normalizacji. 

Komisja nie powinna wykorzystywać 

procedury przyjmowania specyfikacji 

technicznych do obchodzenia 

europejskiego systemu normalizacji. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (40a) W celu ustanowienia 

zharmonizowanych norm i specyfikacji 

technicznych spełniających określone w 

niniejszej dyrektywie wymogi dostępności 

dla produktów i usług w jak 

najefektywniejszy sposób Komisja 

powinna, w miarę możliwości, 

zaangażować w proces decyzyjny 

europejskie organizacje patronackie 

reprezentujące osoby niepełnosprawne i 

wszystkie pozostałe odpowiednie 

zainteresowane strony. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (42a) Nadzorując rynek produktów, 

organy nadzoru rynku powinny dokonać 

przeglądu oceny we współpracy z osobami 

niepełnosprawnymi oraz organizacjami 

reprezentującymi te osoby i ich interesy. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 44 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Oznakowanie CE, symbolizujące 

zgodność produktu z zawartymi w 

niniejszej dyrektywie wymogami 

dostępności, jest widoczną konsekwencją 

całego procesu obejmującego ocenę 

zgodności w szerokim znaczeniu. 
Niniejsza dyrektywa powinna być zgodna 

z ogólnymi zasadami regulującymi 

oznakowanie CE, określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 765/200840 

ustanawiającym wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 

do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu. 

(44) Niniejsza dyrektywa powinna być 

zgodna z ogólnymi zasadami określonymi 

w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200840 

ustanawiającym wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 

do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu. Oprócz deklaracji zgodności 

producent powinien poinformować 

konsumentów o dostępności produktów w 

racjonalny pod względem kosztów sposób, 

umieszczając na opakowaniu odnośny 

komunikat. 

__________________ __________________ 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 

dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 

wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylające rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30). 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 

dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 

wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylające rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30). 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 45 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 765/2008 , przez umieszczenie na 

produkcie oznakowania CE producent 

deklaruje zgodność danego produktu ze 

wszystkimi obowiązującymi 

wymaganiami, przyjmując tym samym na 

siebie pełną odpowiedzialność za tę 

zgodność. 

(45) Niezgodność produktu z 

wymogami dostępności określonymi w art. 

3 nie powinna sama w sobie stanowić 

poważnego zagrożenia w rozumieniu art. 

20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, aby organy 

nadzoru rynku sprawdzały zgodność 

podmiotów gospodarczych z kryteriami, o 

których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z 

rozdziałem V. 

(48) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, aby organy 

nadzoru rynku sprawdzały zgodność 

podmiotów gospodarczych z kryteriami, o 

których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z 

rozdziałem V, oraz aby przeprowadzały 

regularne konsultacje z organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 48 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (48a) Krajowe bazy danych zawierające 

wszystkie istotne informacje na temat 

stopnia dostępności produktów i usług 

wymienionych w niniejszej dyrektywie 

umożliwiłyby lepsze włączenie osób 

niepełnosprawnych oraz ich organizacji w 

nadzór rynku. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 49 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(49) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, by właściwe 

organy wskazane w art. 22 powiadamiały 

Komisję o stosowaniu wyjątków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1, a także dołączały 

ocenę, o której mowa w ust. (2), zgodnie z 

rozdziałem VI. 

(49) Państwa członkowskie powinny 

dopilnować, by właściwe organy 

powiadamiały Komisję o stosowaniu 

wyjątków określonych w art. 22. Wstępna 

ocena dokonywana przez dane właściwe 

organy powinna być przedkładana 

Komisji na jej żądanie. Aby ocenić, czy 

zapewnienie zgodności z wymogami 

dostępności stanowi nieproporcjonalne 

obciążenie dla właściwych organów, 

należy uwzględnić wielkość, zasoby i 

charakter tych organów oraz szacowane 

koszty i korzyści zapewnienia zgodności w 

stosunku do szacowanych korzyści dla 

osób niepełnosprawnych. W tej analizie 

kosztów i korzyści należy wziąć pod uwagę 

między innymi częstotliwość i czas 

korzystania z konkretnego produktu lub 

konkretnej usługi, łącznie z szacowaną 

liczbą osób niepełnosprawnych 

korzystających z konkretnego produktu 

lub konkretnej usługi, okresem trwałości 

infrastruktury i produktów 

wykorzystywanych do świadczenia usługi 

oraz dostępnością bezpłatnych alternatyw, 

w tym zapewnianych przez dostawców 

usług transportu pasażerskiego. Podczas 

oceny, czy wymogi dostępności 

stanowiłyby nieproporcjonalne 

obciążenie, należy uwzględnić wyłącznie 

uzasadnione powody. Braku priorytetu, 

czasu czy wiedzy nie uznaje się za 

uzasadniony powód. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 50 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji stosowaną wyłącznie w 

przypadku braku zgody między państwami 
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między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, w ramach której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

zainteresowanymi podmiotami 

gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

członkowskimi co do środków 

wprowadzanych przez jedno z nich. W 

ramach tej procedury zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne, jak również z 

zainteresowanymi podmiotami 

gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 51 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (51a) Aby zapewnić odpowiednie 

stosowanie zasady proporcjonalności w 

odniesieniu do obowiązków dotyczących 

identyfikacji podmiotów gospodarczych 

oraz kryteriów, które należy wykorzystać 

podczas oceny, czy zgodność z 

obowiązkiem wynikającym z niniejszej 

dyrektywy stanowiłaby nieproporcjonalne 

obciążenie, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania zgodnie z 

art. 290 TFUE aktów w celu określenia 

okresu, w którym podmioty gospodarcze 

muszą mieć możliwość zidentyfikowania 

każdego podmiotu gospodarczego, który 

dostarczył im produkt lub któremu one 

dostarczyły produkt, a także w celu 

przyjęcia wytycznych i dalszego określenia 

szczegółowych kryteriów, które należy 

wziąć pod uwagę w odniesieniu do 

wszystkich produktów i usług objętych 

niniejszą dyrektywą podczas oceny, czy 

obciążenie należy uznać za 

nieproporcjonalne, bez zmiany tych 

kryteriów. Okres ten należy określić 

proporcjonalnie do długości cyklu życia 



 

RR\1125427PL.docx 35/422 PE597.391v02-00 

 PL 

produktu. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

organizowała stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te były prowadzone zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa1a. W szczególności, 

aby zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

 __________________ 

 1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 51 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (51b) Państwa członkowskie powinny 

przewidzieć właściwe i skuteczne środki 

służące zapewnieniu zgodności z niniejszą 

dyrektywą i w związku z tym ustanowić 

odpowiednie mechanizmy kontroli, takie 

jak kontrola a posteriori organów nadzoru 

rynku, w celu sprawdzenia, czy wyjątek od 

stosowania wymogów dostępności jest 

uzasadniony. Podczas rozpatrywania 

skarg dotyczących dostępności państwa 

członkowskie powinny przestrzegać 

ogólnej zasady dobrej administracji, a w 

szczególności obowiązku dopilnowania 

przez urzędników, by decyzja w każdej 

sprawie zapadała w rozsądnym terminie. 
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Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 52 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (52a) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić dostępność skutecznych i 

szybkich środków odwoławczych od 

decyzji instytucji zamawiających i 

podmiotów zamawiających w kwestii 

ustalenia, czy dane zamówienie podlega 

zakresowi stosowania dyrektyw 

2014/24/UE i 2014/25/UE. Biorąc pod 

uwagę istniejące ramy prawne dotyczące 

środków odwoławczych w obszarach 

objętych zakresem stosowania dyrektyw 

2014/24/UE i 2014/25/UE, obszary te 

powinny zostać wyłączone ze stosowania 

przepisów niniejszej dyrektywy w zakresie 

egzekwowania przepisów i sankcji. 

Wyłączenie takie pozostaje bez uszczerbku 

dla wynikających z traktatów obowiązków 

podejmowania przez państwa 

członkowskie wszelkich środków 

niezbędnych do zagwarantowania 

stosowania i skuteczności prawa Unii. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53a) Wymogi dostępności na mocy 

niniejszej dyrektywy powinny mieć 

zastosowanie do produktów 

wprowadzanych do obrotu w Unii po 

dacie rozpoczęcia obowiązywania 

krajowych środków transponujących 

niniejszą dyrektywę do prawa krajowego, 

w tym również produktów używanych i z 

drugiej ręki importowanych z państw 

trzecich i wprowadzonych do obrotu w 

Unii po tej dacie. 
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Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53b) Zamówienia publiczne na dostawy, 

roboty budowlane lub usługi objęte 

dyrektywą 2014/24/UE lub dyrektywą 

2014/25/UE, udzielone przed datą 

rozpoczęcia stosowania niniejszej 

dyrektywy, powinny być jednak nadal 

realizowane zgodnie z ewentualnymi 

wymogami dostępności określonymi w 

tych zamówieniach publicznych. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53c) W celu zapewnienia 

usługodawcom wystarczająco dużo czasu 

na dostosowanie się do wymogów 

określonych w niniejszej dyrektywie 

niezbędne jest przyjęcie okresu 

przejściowego, w którym produkty 

wykorzystywane do świadczenia usług nie 

będą musiały spełniać wymogów 

dostępności określonych w niniejszej 

dyrektywie. Biorąc pod uwagę koszt i 

długi cykl życia bankomatów, automatów 

do sprzedaży biletów i urządzeń do 

odprawy samoobsługowej, należy 

przewidzieć możliwość dalszego 

wykorzystywania takich urządzeń do 

świadczenia usług do końca okresu ich 

ekonomicznej użyteczności. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 54 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (54a) Wprowadzanie aplikacji 

dostarczających informacji w oparciu o 

usługi danych przestrzennych przyczynia 

się do samodzielnego i bezpiecznego 

przemieszczania się osób 

niepełnosprawnych. Dane przestrzenne 

wykorzystywane w takich aplikacjach 

powinny umożliwiać dostarczanie 

informacji dostosowanych do 

specyficznych potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł -1 

 Przedmiot 

 Celem niniejszej dyrektywy jest usunięcie 

wynikających z różnych wymogów 

dostępności barier dla swobodnego 

przepływu produktów i usług objętych 

zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 

oraz zapobieganie powstawaniu takich 

barier w państwach członkowskich. Jej 

celem jest też przyczynienie się do 

właściwego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego dzięki zbliżeniu przepisów 

ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

w odniesieniu do wymogów dostępności 

dla pewnych produktów i usług. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących produktów: 

1. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących produktów 

wprowadzanych do obrotu w Unii po 

dniu... [data rozpoczęcia stosowania 

niniejszej dyrektywy]: 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne; 

a) sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i jego wbudowane systemy 

operacyjne przeznaczone do użytku 

konsumentów; 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) terminale płatnicze; 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) związane z usługami 

telefonicznymi urządzenia końcowe do 

obsługi konsumentów z zaawansowanymi 

zdolnościami obliczeniowymi; 

c) związane z usługami 

telefonicznymi urządzenia końcowe do 

obsługi konsumentów; 
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Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) związane z audiowizualnymi 

usługami medialnymi urządzenia końcowe 

z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

d) związane z audiowizualnymi 

usługami medialnymi urządzenia końcowe 

przeznaczone do obsługi konsumentów; 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) czytniki e-książek. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących usług: 

2. Bez uszczerbku dla postanowień 

art. 27 rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących usług 

świadczonych po dniu...[data rozpoczęcia 

stosowania niniejszej dyrektywy]: 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera -a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) systemy operacyjne, jeżeli nie są 

wbudowane w sprzęt komputerowy oraz są 

dostarczane konsumentom jako wartości 

niematerialne i prawne; 
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Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) usługi telefoniczne i związane z 

nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

a) usługi telefoniczne i związane z 

nimi urządzenia końcowe przeznaczone do 

obsługi konsumentów; 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywyArtykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

b) audiowizualne usługi medialne 

świadczone za pomocą stron 

internetowych i urządzeń mobilnych; 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) usługi bankowe; d) usługi bankowe dla konsumentów; 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) e-książki; e) e-książki i związane z nimi 

urządzenia wykorzystywane do 

świadczenia tych usług przez usługodawcę 

oraz dostęp do nich; 
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zamówień publicznych i koncesji, 

które objęte są dyrektywą 2014/23/UE42, 

dyrektywą 2014/24/UE i dyrektywą 

2014/25/UE; 

a) zamówień publicznych i koncesji, 

które objęte są dyrektywą 2014/23/UE, 

dyrektywą 2014/24/UE i dyrektywą 

2014/25/UE, przygotowanych lub 

udzielonych po dniu... [data rozpoczęcia 

stosowania niniejszej dyrektywy]; 

__________________  

42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przygotowania i realizacji 

programów zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 ustanawiającym wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego i 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego43 i Rady (UE) nr 

1304/201344; 

b) przygotowania i realizacji 

programów zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/201343 i rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/201344, 

przyjętych lub wdrożonych po dniu... [data 

rozpoczęcia stosowania niniejszej 

dyrektywy]; 

__________________ __________________ 

43 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

43 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 



 

RR\1125427PL.docx 43/422 PE597.391v02-00 

 PL 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320). 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320). 

44 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 

44 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 

470). 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) procedur przetargów na usługi w 

zakresie publicznego pasażerskiego 

transportu kolejowego i drogowego, 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady45. 45 

c) zamówień publicznych, które po 

dniu... [data rozpoczęcia stosowania 

niniejszej dyrektywy] są udzielane w 

ramach procedur przetargowych lub 

bezpośrednio na usługi w zakresie 

publicznego pasażerskiego transportu 

kolejowego i drogowego, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady45. 

__________________ __________________ 

45 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług 

publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 

45 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług 

publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 
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1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz.U. L 315 z 

3.12.2007, s. 1). 

1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz.U. L 315 z 

3.12.2007, s. 1). 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) infrastruktury transportu zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1315/201346. 

d) infrastruktury transportu zgodnie z 

rozporządzeniami (UE) nr 1315/2013, 

zaprojektowanej lub zbudowanej po 

dniu... [data rozpoczęcia stosowania 

niniejszej dyrektywy]. 

__________________  

46 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej 

(Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1). 

 

  

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) obowiązujących przepisów 

dotyczących usług transportowych w celu 

zapewnienia większej spójności pomiędzy 

nimi oraz w celu uwzględnienia aspektów 

intermodalnych, które są niezbędne do 

uzyskania wolnej od barier dostępności; 

przepisy te powinny być podstawą zasad 

dotyczących dostępności usług 

transportowych i w zakresie mobilności. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Ustęp 3 ma zastosowanie 

wyłącznie do produktów i usług, o których 

mowa w ust. 1 i 2. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Niniejsza dyrektywa nie ma 

zastosowania do następujących treści 

stron internetowych i aplikacji na 

urządzenia mobilne: 

 a) formatów plików dokumentów 

biurowych opublikowanych przed dniem... 

[data rozpoczęcia stosowania niniejszej 

dyrektywy]; 

 b) map internetowych i internetowych 

usług mapowania, jeżeli w przypadku map 

przeznaczonych do zastosowań 

nawigacyjnych podstawowe informacje są 

dostarczane w dostępny sposób w formie 

cyfrowej; 

 c)  treści pochodzących od stron 

trzecich, które nie są finansowane przez 

zainteresowany podmiot gospodarczy ani 

przez zainteresowany właściwy organ, nie 

są przez nich tworzone ani nie znajdują 

się pod ich kontrolą; 

 d) treści stron internetowych i 

aplikacji na urządzenia mobilne 

uznawanych za zarchiwizowane, co 

oznacza, że zawierają one wyłącznie 

treści, które nie były aktualizowane ani 

przeredagowane po dniu... [data 

rozpoczęcia stosowania niniejszej 

dyrektywy]. 
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Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a 

 Wyłączenie mikroprzedsiębiorstw 

 Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 

do mikroprzedsiębiorstw zajmujących się 

produkcją, przywozem lub dystrybucją 

produktów i usług objętych zakresem jej 

stosowania. 

 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) „dostępne produkty i usługi” 

oznaczają produkty i usługi, które są 

dostrzegalne, funkcjonalne i zrozumiałe 

dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, na równych zasadach 

z innymi osobami; 

1) „dostępne produkty i usługi” 

oznaczają produkty i usługi, które mogą 

być dostrzegane, obsługiwane i rozumiane 

przez osoby niepełnosprawne oraz które są 

dostatecznie solidne, aby osoby te mogły 

ich używać; 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „projektowanie uniwersalne”, 

znane także pod nazwą „projektowanie 

dla wszystkich”, oznacza projektowanie 

produktów, środowisk, programów i 

usług, z których wszystkie osoby będą 

mogły korzystać w jak największym 

stopniu i bez potrzeby dostosowywania lub 

skreśla się 
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specjalistycznego projektowania; pojęcie 

„projektowanie uniwersalne” nie 

wyklucza urządzeń wspomagających 

przeznaczonych dla konkretnych grup 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osób niepełnosprawnych, tam gdzie 

urządzenia takie są potrzebne; 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) „usługa” oznacza usługę w 

rozumieniu art. 4 pkt 1 dyrektywy 

2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady1a; 

 ____________________ 

 1a Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. dotycząca usług na rynku 

wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 

s. 36). 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5b) „usługodawca” oznacza dowolną 

osobę fizyczną lub prawną, która oferuje 

lub świadczy usługę skierowaną na rynek 

unijny; 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 16a) „MŚP” oznacza małe lub średnie 

przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 

Komisji 2003/361/WE1a; 

 ____________________ 

 1aZalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 

maja 2003 r. w sprawie definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

19) „wycofanie od użytkowników” 

oznacza dowolny środek mający na celu 

doprowadzenie do zwrotu produktu, który 

już został udostępniony końcowemu 

użytkownikowi. 

skreśla się 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 20a) „usługi bankowe dla 

konsumentów” oznaczają usługi 

umożliwiające konsumentom otwieranie i 

korzystanie z podstawowych rachunków 

płatniczych w Unii w rozumieniu 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/92/UE1a; 

 ____________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie porównywalności opłat 

związanych z rachunkami płatniczymi, 
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przenoszenia rachunku płatniczego oraz 

dostępu do podstawowego rachunku 

płatniczego (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 

214). 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

21) „handel elektroniczny” oznacza 

internetową sprzedaż produktów i usług. 

21) „handel elektroniczny” oznacza 

internetową sprzedaż produktów i usług 

między przedsiębiorcami i konsumentami 

objętą zakresem stosowania dyrektywy 

2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady1a. 

 ____________________ 

 1a Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (dyrektywa o handlu 

elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1). 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21a) „usługi lotniczego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi 

świadczone przez przewoźników 

lotniczych, organizatorów wycieczek i 

organy zarządzające portami lotniczymi w 

rozumieniu art. 2 lit. b) do f) 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a; 

 ____________________ 
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 1a Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie praw osób 

niepełnosprawnych oraz osób o 

ograniczonej sprawności ruchowej 

podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 

204 z 26.7.2006, s. 1). 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21b) „usługi autobusowego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 

rozporządzenia (UE) nr 181/2011; 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21c) „usługi kolejowego transportu 

pasażerskiego” oznaczają wszystkie 

kolejowe usługi pasażerskie, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

(WE) nr 1371/2007; 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21d) „usługi wodnego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi przewozu 

pasażerskiego, o których mowa w art. 2 

ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1177/2010; 
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Poprawka  93 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Następujące terminale 

samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji II załącznika I. 

3. Następujące terminale 

samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów, urządzenia do odprawy 

samoobsługowej i terminale płatnicze 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

II załącznika I. 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 4  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji III załącznika I. 

4. Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji III załącznika I. 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji IV załącznika I. 

5. Audiowizualne usługi medialne 

świadczone za pomocą stron 

internetowych oraz urządzeń mobilnych i 

związane z nimi urządzenia końcowe 

przeznaczone do obsługi konsumentów 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

IV załącznika I. 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 3 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Usługi transportu pasażerskiego: 

lotniczego, autobusowego, kolejowego i 

wodnego, strony internetowe, usługi oparte 

na urządzeniach mobilnych, działające w 

czasie rzeczywistym inteligentne systemy 

biletowe oraz samoobsługowe terminale 

informacyjne, automaty do sprzedaży 

biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej, wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego, muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji V 

załącznika I. 

6. Usługi transportu pasażerskiego: 

lotniczego, autobusowego, kolejowego i 

wodnego, strony internetowe, usługi oparte 

na urządzeniach mobilnych, działające w 

czasie rzeczywistym inteligentne systemy 

biletowe oraz samoobsługowe terminale 

informacyjne, automaty do sprzedaży 

biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej, wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego, muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji V 

załącznika I, jeżeli wymogi te nie są już 

objęte: 

 a) w odniesieniu do transportu 

kolejowego – rozporządzeniem (WE) nr 

1371/2007, rozporządzeniem (UE) nr 

1300/2014 i rozporządzeniem (UE) nr 

454/2011; 

 b) w odniesieniu do transportu 

autobusowego i autokarowego – 

rozporządzeniem (UE) nr 181/2011; 

 c) w odniesieniu do transportu drogą 

morską i drogą wodną śródlądową – 

rozporządzeniem (UE) nr 1177/2010; lub 

 d)  w odniesieniu do transportu drogą 

lotniczą – rozporządzeniem (UE) nr 

1107/2006. 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Usługi bankowe, strony 

internetowe, usługi bankowe oparte na 

urządzeniach mobilnych, terminale 

samoobsługowe, w tym bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych, muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji VI załącznika I. 

7. Usługi bankowe dla konsumentów, 

strony internetowe, usługi bankowe oparte 

na urządzeniach mobilnych, terminale 

samoobsługowe, w tym terminale 

płatnicze i bankomaty wykorzystywane do 

świadczenia tych usług bankowych, muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji VI 
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załącznika I. 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Książki elektroniczne muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji VII 

załącznika I. 

8. Książki elektroniczne i powiązane 

urządzenia muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji VII załącznika I. 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – 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 

bankowych dla konsumentów, z centrów 

obsługi klienta i sklepów operatorów 

telefonii, spełniało wymogi dostępności 

określone w sekcji X załącznika I w 

odniesieniu do budowy nowej 

infrastruktury lub remontów w 

następstwie istotnej zmiany struktury 

istniejącego budynku, 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. 

 Państwa członkowskie, które wprowadziły 
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już krajowe przepisy dotyczące wymogów 

dostępności w odniesieniu do środowiska 

zbudowanego na ich terytorium, muszą 

spełniać wymogi w zakresie środowiska 

zbudowanego określone w niniejszej 

dyrektywie tylko w takim zakresie, w jakim 

usługi wymienione w akapicie pierwszym 

nie są objęte tymi przepisami. 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie nie utrudniają na 

swoim terytorium z powodów związanych 

z wymogami dostępności udostępniania na 

rynku produktów i usług, które spełniają 

wymogi niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie nie utrudniają z 

powodów związanych z wymogami 

dostępności udostępniania na rynku na 

swoim terytorium produktów, które są 

zgodne z niniejszą dyrektywą. Państwa 

członkowskie nie utrudniają z powodów 

związanych z wymogami dostępności 

świadczenia na swoim terytorium usług, 

które są zgodne z niniejszą dyrektywą. 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wprowadzając swoje produkty do 

obrotu, producenci gwarantują, że zostały 

one zaprojektowane i wyprodukowane 

zgodnie z aktualnymi wymogami 

dostępności, określonymi w art. 3. 

1. Wprowadzając swoje produkty do 

obrotu, producenci gwarantują, że zostały 

one zaprojektowane i wyprodukowane 

zgodnie z aktualnymi wymogami 

dostępności określonymi w art. 3, chyba że 

spełnienie tych wymogów nie jest możliwe, 

ponieważ dostosowanie danego produktu 

wymagałoby zasadniczej zmiany jego 

podstawowych właściwości lub nałożyłoby 

nieproporcjonalne obciążenie na danego 

producenta, jak określono w art. 12. 
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Poprawka  102 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku wykazania w wyniku 

przeprowadzenia tej procedury zgodności 

takiego produktu z obowiązującymi 

wymogami dostępności, producenci 

sporządzają deklarację zgodności UE i 

umieszczają oznakowanie CE. 

W przypadku wykazania w wyniku 

przeprowadzenia tej procedury oceny 

zgodności takiego produktu z 

obowiązującymi wymogami dostępności 

określonymi w art. 3 producenci 

sporządzają deklarację zgodności UE, 

która wyraźnie informuje o dostępności 

produktu. 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Producenci prowadzą ewidencję 

skarg, produktów niezgodnych z 

wymogami i przypadków wycofania 

produktu od użytkowników, a także 

informują dystrybutorów o tego rodzaju 

działaniach monitorujących. 

4. Producenci prowadzą ewidencję 

skarg i produktów niezgodnych z 

wymogami. 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Producenci zapewniają dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi oraz 

dostarczenie informacji na temat 

bezpieczeństwa w języku łatwo 

zrozumiałym przez konsumentów i 

użytkowników końcowych, określonym 

przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 

7. Producenci zapewniają dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi w języku 

łatwo zrozumiałym przez konsumentów i 

użytkowników końcowych, określonym 

przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 
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Poprawka  105 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Producenci, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu wyrób jest niezgodny 

z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie 

podejmują niezbędne działania naprawcze 

w celu zapewnienia zgodności wyrobu, 

jego wycofania z obrotu lub, w 

stosownych przypadkach, odzyskania. 

Ponadto, jeżeli produkt stwarza zagrożenie 

związane z dostępnością, producenci 

niezwłocznie informują o tym właściwe 

organy krajowe państw członkowskich, w 

których produkt został udostępniony, 

podając szczegółowe informacje, w 

szczególności na temat niezgodności oraz 

podjętych środków naprawczych. 

8. Producenci, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu wyrób jest niezgodny 

z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie 

podejmują niezbędne działania naprawcze 

w celu zapewnienia zgodności wyrobu lub, 

w stosownych przypadkach, jego 

wycofania z obrotu. Ponadto, jeżeli 

produkt nie jest zgodny z niniejszą 

dyrektywą, producenci niezwłocznie 

informują o tym właściwe organy krajowe 

państw członkowskich, w których produkt 

został udostępniony, podając szczegółowe 

informacje, w szczególności na temat 

niezgodności oraz podjętych środków 

naprawczych. 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego producenci 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności danego produktu, w 

języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez ten organ. Na żądanie 

właściwych organów podejmują oni z 

nimi współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty wprowadzone 

przez nich do obrotu, i na zapewnienie 
zgodności z wymogami, o których mowa w 

art. 3. 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego producenci 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności danego produktu, w 

języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez ten organ. Na żądanie 

tego organu producenci współpracują z 

nim podczas wszelkich działań 

podejmowanych w celu zapewnienia 
zgodności z niniejszą dyrektywą. 
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Poprawka  107 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) na uzasadnione żądanie 

właściwego krajowego organu udzielanie 

mu wszelkich informacji i udostępnianie 

dokumentacji koniecznej do wykazania 

zgodności danego produktu z wymogami; 

a) na żądanie właściwego krajowego 

organu udzielanie mu wszelkich informacji 

i udostępnianie dokumentacji koniecznej 

do wykazania zgodności danego produktu 

z wymogami; 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) na żądanie właściwego krajowego 

organu, podejmowanie z nim współpracy 

w działaniach ukierunkowanych na 

usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają 

produkty objęte pełnomocnictwem. 

b) na żądanie właściwego krajowego 

organu, podejmowanie z nim współpracy 

w działaniach służących zapewnieniu 

zgodności produktów objętych 

pełnomocnictwem z niniejszą dyrektywą. 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed wprowadzeniem produktu do 

obrotu importerzy gwarantują, że 

producent przeprowadził procedurę oceny 

zgodności określoną w załączniku II. 

Importerzy zapewniają sporządzenie przez 

producenta dokumentacji technicznej, 

zgodnie z zawartymi w załączniku 

wymogami, opatrzenie produktu 

oznakowaniem CE, załączenie do 

aparatury wymaganych dokumentów oraz 

spełnienie przez producenta wymagań 

określonych w art. 5 ust. 5 i 6. 

2. Przed wprowadzeniem produktu do 

obrotu importerzy gwarantują, że 

producent przeprowadził procedurę oceny 

zgodności określoną w załączniku II. 

Importerzy zapewniają sporządzenie przez 

producenta dokumentacji technicznej, 

zgodnie z zawartymi w załączniku 

wymogami, załączenie do produktu 

wymaganych dokumentów oraz spełnienie 

przez producenta wymagań określonych w 

art. 5 ust. 5 i 6. 
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Poprawka  110 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy importer uzna 

lub ma powody, by uważać, że wyrób nie 

jest zgodny z wymogami, o których mowa 

w art. 3, nie wprowadza tego produktu do 

obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona 

zgodność. Ponadto jeżeli produkt stwarza 

zagrożenie, importer informuje o tym 

producenta oraz organy nadzoru rynku. 

3. W przypadku gdy importer uzna 

lub ma powody, by uważać, że wyrób nie 

jest zgodny z wymogami, o których mowa 

w art. 3, nie wprowadza tego produktu do 

obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona 

zgodność. Ponadto jeżeli produkt nie jest 

zgodny z niniejszą dyrektywą, importer 

informuje o tym producenta oraz organy 

nadzoru rynku. 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Importerzy gwarantują dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi oraz 

dostarczenie informacji w języku łatwo 

zrozumiałym przez konsumentów i innych 

użytkowników końcowych, określonym 

przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 

5. Importerzy gwarantują dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi w języku 

łatwo zrozumiałym przez konsumentów i 

innych użytkowników końcowych, 

określonym przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Importerzy prowadzą ewidencję 

skarg, produktów niezgodnych z 

wymogami i przypadków wycofania 

produktu od użytkowników, a także 

informują dystrybutorów o wszelkich tego 

rodzaju działaniach monitorujących. 

7. Importerzy prowadzą ewidencję 

skarg i produktów niezgodnych z 

wymogami. 
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Poprawka  113 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Importerzy, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu produkt nie jest 

zgodny z wymogami, o których mowa w 

art. 3, są zobowiązani natychmiast 

zastosować konieczne środki naprawcze w 

celu zapewnienia zgodności produktu, jego 

wycofania z obrotu lub odzyskania, 

stosownie do okoliczności. Ponadto, jeżeli 

produkt stwarza zagrożenie, niezwłocznie 

informują oni o tym właściwe organy 

krajowe państw członkowskich, w których 

produkt został udostępniony, podając 

szczegółowe informacje, w szczególności 

na temat niezgodności oraz podjętych 

środków naprawczych. 

8. Importerzy, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu produkt nie jest 

zgodny z niniejszą dyrektywą, są 

zobowiązani natychmiast zastosować 

konieczne środki naprawcze w celu 

zapewnienia zgodności produktu lub jego 

wycofania z obrotu, stosownie do 

okoliczności. Ponadto, jeżeli produkt nie 

jest zgodny z niniejszą dyrektywą, 

niezwłocznie informują oni o tym 

właściwe organy krajowe państw 

członkowskich, w których produkt został 

udostępniony, podając szczegółowe 

informacje, w szczególności na temat 

niezgodności oraz podjętych środków 

naprawczych. 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego importerzy 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności wyrobu, w języku, 

który może być z łatwością zrozumiany 

przez ten organ. Na żądanie właściwych 

organów podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

wprowadzone przez nich do obrotu. 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego importerzy 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności wyrobu, w języku, 

który może być z łatwością zrozumiany 

przez ten organ. Na żądanie właściwych 

organów podejmują oni z nimi współpracę 

w działaniach ukierunkowanych na 

zapewnienie zgodności produktów 

wprowadzonych przez nich do obrotu z 

wymogami dostępności, o których mowa w 

art. 3. 
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Poprawka  115 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed udostępnieniem produktu na 

rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 

produkt jest opatrzony oznakowaniem CE 

i czy towarzyszą mu wymagane 

dokumenty oraz instrukcje i informacje 

dotyczące bezpieczeństwa w języku 

zrozumiałym dla konsumentów i innych 

użytkowników końcowych w państwie 

członkowskim, w którym produkt jest 

udostępniany na rynku, a także czy 

producent i importer spełnili wymagania 

określone w art. 5 ust. 5 i 6 i w art. 7 ust. 4. 

2. Przed udostępnieniem produktu na 

rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 

produkt jest zgodny z niniejszą dyrektywą i 

czy towarzyszą mu wymagane dokumenty 

oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

w języku zrozumiałym dla konsumentów i 

innych użytkowników końcowych w 

państwie członkowskim, w którym produkt 

jest udostępniany na rynku, a także czy 

producent i importer spełnili wymagania 

określone w art. 5 ust. 5 i 6 i w art. 7 ust. 4. 

 

Poprawka  116 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy dystrybutor uzna 

lub ma powody, by uważać, że wyrób nie 

jest zgodny z wymogami dostępności, o 

których mowa w art. 3, nie udostępnia on 

tego produktu na rynku, dopóki nie 

zostanie zapewniona zgodność. Ponadto, 

jeżeli produkt stwarza zagrożenie, 

dystrybutor informuje o tym producenta 

oraz organy nadzoru rynku. 

3. W przypadku gdy dystrybutor uzna 

lub ma powody, by uważać, że wyrób nie 

jest zgodny z wymogami dostępności, o 

których mowa w art. 3, nie udostępnia on 

tego produktu na rynku, dopóki nie 

zostanie zapewniona zgodność. Ponadto, 

jeżeli produkt nie jest zgodny z niniejszą 

dyrektywą, dystrybutor informuje o tym 

producenta oraz organy nadzoru rynku. 

 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub 

mają powody, by uważać, że udostępniony 

przez nich na rynku produkt nie jest 

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub 

mają powody, by uważać, że udostępniony 

przez nich na rynku produkt nie jest 
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zgodny z niniejszą dyrektywą, zapewniają 

w stosownych przypadkach zastosowanie 

środków naprawczych koniecznych do 

zapewnienia zgodności tego produktu, 

wycofania go z obrotu lub odzyskania. 

Ponadto jeżeli produkt stwarza zagrożenie, 

niezwłocznie informują oni o tym 

właściwe organy krajowe państw 

członkowskich, w których produkt został 

udostępniony, podając szczegółowe 

informacje, w szczególności na temat 

niezgodności oraz podjętych środków 

naprawczych. 

zgodny z niniejszą dyrektywą, zapewniają 

w stosownych przypadkach zastosowanie 

środków naprawczych koniecznych do 

zapewnienia zgodności tego produktu lub 

wycofania go z obrotu. Ponadto jeżeli 

produkt nie jest zgodny z niniejszą 

dyrektywą, niezwłocznie informują oni o 

tym właściwe organy krajowe państw 

członkowskich, w których produkt został 

udostępniony, podając szczegółowe 

informacje, w szczególności na temat 

niezgodności oraz podjętych środków 

naprawczych. 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego 

dystrybutorzy udzielają mu wszelkich 

informacji i udostępniają dokumentację 

konieczną do ustalenia zgodności danego 

produktu z wymogami. Na żądanie 

właściwych organów, podejmują z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty udostępnione 
przez nich na rynku. 

6. Na żądanie właściwego organu 

krajowego dystrybutorzy udzielają mu 

wszelkich informacji i udostępniają 

dokumentację konieczną do ustalenia 

zgodności danego produktu z wymogami. 

Na żądanie właściwych organów 

podejmują oni z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na 

zapewnienie zgodności produktów 

udostępnionych przez nich na rynku z 

wymogami dostępności, o których mowa w 

art. 3. 

 

Poprawka  119 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Podmioty gospodarcze powinny 

być w stanie podać informacje, o których 

mowa w ust. 1, przez okres 10 lat od 

momentu dostarczenia im produktu i przez 

okres 10 lat od momentu dostarczenia 

2. Podmioty gospodarcze powinny 

być w stanie podać informacje, o których 

mowa w ust. 1, przez określony okres 

wynoszący co najmniej pięć lat od 

momentu dostarczenia im produktu lub od 
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przez nie produktu. momentu dostarczenia przez nie produktu. 

 

Poprawka  120 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 23a w celu uzupełnienia 

niniejszej dyrektywy poprzez określenie 

długości okresu, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu. Okres ten musi być 

proporcjonalny do cyklu życia danego 

produktu. 

 

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Usługodawcy przygotowują 

niezbędne informacje zgodnie z 

załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki 

sposób usługi spełniają wymogi 

dostępności, o których mowa w art. 3. 

Informacje podawane są do publicznej 

wiadomości w formie pisemnej i ustnej, w 

tym w sposób dostępny dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi i dla osób 

niepełnosprawnych. Usługodawcy 

przechowują te informacje tak długo, jak 

usługa jest świadczona. 

2. Usługodawcy przygotowują 

niezbędne informacje zgodnie z 

załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki 

sposób ich usługi spełniają wymogi 

dostępności, o których mowa w art. 3. 

Informacje podawane są do publicznej 

wiadomości w sposób dostępny dla osób 

niepełnosprawnych. Usługodawcy 

przechowują te informacje tak długo, jak 

usługa jest świadczona. 

 

Poprawka  122 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na uzasadnione żądanie 4. Na żądanie właściwego organu 
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właściwego organu usługodawcy udzielają 

mu wszelkich informacji koniecznych do 

wykazania zgodności z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 3. Na 

żądanie tych organów współpracują oni z 

nimi w zakresie wszelkich działań 

podejmowanych w celu doprowadzenia do 

zgodności z tymi wymogami. 

usługodawcy udzielają mu wszelkich 

informacji koniecznych do wykazania 

zgodności z wymogami dostępności, o 

których mowa w art. 3. Na żądanie tych 

organów współpracują oni z nimi w 

zakresie wszelkich działań 

podejmowanych w celu doprowadzenia do 

zgodności z tymi wymogami. 

 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Obciążeń tych nie uznaje się za 

nieproporcjonalne, jeżeli są one 

kompensowane przez finansowanie z 

innych źródeł niż zasoby własne 

przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak 

prywatnych. 

4. Obciążeń tych nie uznaje się za 

nieproporcjonalne, jeżeli są one 

kompensowane przez finansowanie z 

innych źródeł niż zasoby własne 

przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak 

prywatnych, udostępnionych w celu 

poprawy dostępności. 

 

Poprawka  124 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ocena, czy zapewnienie zgodności 

z wymogami dostępności dotyczącymi 

produktów lub usług powoduje zasadnicze 

zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, 

dokonywana jest przez przedsiębiorcę. 

5. Wstępna ocena, czy zapewnienie 

zgodności z wymogami dostępności 

dotyczącymi produktów lub usług 

powoduje zasadnicze zmiany lub 

nieproporcjonalne obciążenie, dokonywana 

jest przez przedsiębiorcę. 

 

Poprawka  125 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 23a w celu 

uzupełnienia ust. 3 niniejszego artykułu 

poprzez dookreślenie szczególnych 

kryteriów, które należy uwzględnić w 

przypadku wszystkich produktów i usług 

objętych niniejszą dyrektywą przy ocenie, 

czy dane obciążenie ma być uznane za 

niewspółmierne, bez modyfikacji tych 

kryteriów.  

 Komisja przyjmuje pierwszy taki akt 

delegowany dotyczący wszystkich 

produktów i usług objętych zakresem 

stosowania niniejszej dyrektywy do dnia 

… [jeden rok od dnia wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy]. 

 

Poprawka  126 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym właściwe organy 

nadzoru rynku państwa członkowskiego, w 

którym produkt lub usługę wprowadza się 

do obrotu lub udostępnia. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 3. 

Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z 

wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 

stanie dostarczyć odpowiednią 

dokumentację na żądanie organu nadzoru 

rynku. 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym właściwe organy 

nadzoru rynku państwa członkowskiego, w 

którym produkt lub usługę wprowadza się 

do obrotu lub udostępnia. Ocena, o której 

mowa w ust. 3. przedkładana jest na 

żądanie organowi nadzoru rynku. MŚP 
zwolnione są z wymogu zgłoszenia, lecz 

muszą być w stanie dostarczyć 

odpowiednią dokumentację na żądanie 

organu nadzoru rynku. 

 

Poprawka  127 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze ustanawiające model 

powiadomienia do celów ust. 6 niniejszego 

artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą doradczą, o której 

mowa w art. 24 ust. 1a. Komisja przyjmuje 

pierwszy taki akt wykonawczy do dnia … 

[dwa lata od dnia wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy]. 

 

Poprawka  128 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. Ustanawia się zorganizowany 

dialog między zainteresowanymi stronami, 

obejmujący osoby niepełnosprawne i 

reprezentujące je organizacje oraz organy 

nadzoru rynku, aby zadbać o ustalenie 

odpowiednich zasad oceny wyjątków w 

celu zapewnienia ich spójności. 

 

Poprawka  129 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6c. Zachęca się państwa członkowskie 

do stworzenia zachęt i wytycznych dla 

mikroprzedsiębiorstw w celu ułatwienia 

wdrożenia niniejszej dyrektywy. Należy 

opracować procedury i wytyczne w 

konsultacji z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, w tym z 

osobami niepełnosprawnymi i 

reprezentującymi je organizacjami. 
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Poprawka  130 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Rozdział IV – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Normy zharmonizowane, wspólne 

specyfikacje techniczne i zgodność 

produktów i usług z wymogami 

Normy zharmonizowane, specyfikacje 

techniczne i zgodność produktów i usług z 

wymogami 

 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku produktów i usług zgodnych 

z normami zharmonizowanymi, do 

których odniesienia opublikowano w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

lub z ich częściami, domniemywa się, że 

produkty te i usługi spełniają wymogi 

dostępności objęte tymi normami lub ich 

częściami, o których mowa w art. 3. 

1.  W przypadku produktów i usług 

spełniających normy zharmonizowane, do 

których odniesienia opublikowano w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

lub ich części, domniemywa się, że 

produkty te i usługi spełniają wymogi 

dostępności, o których mowa w art. 3 i 

które są objęte tymi normami lub ich 

częściami. 

 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a.  Komisja, zgodnie z art. 10 

rozporządzenia (UE) nr 1025/2012, 

zwraca się do jednej lub kilku 

europejskich organizacji 

normalizacyjnych z wnioskiem o 

przygotowanie norm zharmonizowanych 

dla każdego z wymogów dostępności, o 

których mowa w art. 3. Komisja przyjmuje 

te wnioski do dnia … [dwa lata od dnia 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. 
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Poprawka  133 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b.  Komisja może przyjąć akty 

wykonawcze ustanawiające specyfikacje 

techniczne, które spełniają wymogi 

dostępności określone w art. 3. Może 

jednak to uczynić wyłącznie wówczas, gdy 

spełnione są następujące warunki: 

 a) w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej nie opublikowano 

odniesienia do norm zharmonizowanych 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1025/2012;  

 b) Komisja przyjęła wniosek, o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego 

artykułu; oraz 

 c) Komisja zauważa nieuzasadnione 

opóźnienia w procedurze standaryzacji. 

 Przed przyjęciem aktów wykonawczych, o 

których mowa w ust. 3, Komisja 

konsultuje się z zainteresowanymi 

stronami, w tym z organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne. 

 Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  134 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c.  Jeżeli w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej nie opublikowano 

odniesień do norm zharmonizowanych, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego 

artykułu, produkty i usługi zgodne ze 

specyfikacjami technicznymi, o których 

mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, lub 
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z ich częściami, uznaje się za zgodne z 

wymogami dostępności, o których mowa 

w art. 3 i które są objęte tymi 

specyfikacjami technicznymi lub ich 

częściami. 

 

Poprawka  135 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 14 skreśla się 

Wspólne specyfikacje techniczne  

1. W przypadku gdy w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej nie 

opublikowano zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 1025/2012 odniesienia do norm 

zharmonizowanych i dalsze szczegóły 

dotyczące wymogów dostępności 

niektórych produktów i usług byłyby 

potrzebne dla harmonizacji rynku, 

Komisja może przyjąć akty wykonawcze 

ustanawiające wspólne specyfikacje 

techniczne dla wymogów dostępności, o 

których mowa w załączniku I do niniejszej 

dyrektywy. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 24 ust. 2 niniejszej 

dyrektywy. 

 

2. Produkty i usługi, które są zgodne 

ze wspólnymi specyfikacjami 

technicznymi, o których mowa w ust. 1, 

lub z ich częściami, uważa się za zgodne z 

wymogami dostępności, o których mowa w 

art. 3, objętymi tymi specyfikacjami lub 

ich częściami. 

 

Poprawka  136 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Deklaracja zgodności UE musi być 

zgodna z szablonem określonym w 

załączniku III do decyzji nr 768/2008/WE. 

Zawiera ona elementy określone w 

załączniku II do niniejszej dyrektywy oraz 

jest systematycznie aktualizowana. W 

wymogach dotyczących dokumentacji 

technicznej należy unikać nakładania 

nieproporcjonalnych obciążeń dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw. Jest ona 

tłumaczona na język lub języki zgodnie z 

wymogami państwa członkowskiego, w 

którym produkt wprowadza się do obrotu 

lub udostępnia. 

2. Deklaracja zgodności UE musi być 

zgodna z szablonem określonym w 

załączniku III do decyzji nr 768/2008/WE. 

Zawiera ona elementy określone w 

załączniku II do niniejszej dyrektywy oraz 

jest systematycznie aktualizowana. W 

wymogach dotyczących dokumentacji 

technicznej należy unikać nakładania 

nieproporcjonalnych obciążeń dla małych i 

średnich przedsiębiorstw. Jest ona 

tłumaczona na język lub języki zgodnie z 

wymogami państwa członkowskiego, w 

którym produkt wprowadza się do obrotu 

lub udostępnia. 

 

 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli dany produkt podlega więcej 

niż jednemu aktowi prawa Unii 

wymagającemu deklaracji zgodności UE, 

sporządzana jest jedna deklaracja 

zgodności UE odnosząca się do wszystkich 

takich aktów prawa Unii. Deklaracja 

wskazuje odpowiednie akty prawne, 

łącznie z ich adresami publikacyjnymi. 

3. Jeżeli dany produkt podlega więcej 

niż jednemu aktowi prawa Unii 

wymagającemu deklaracji zgodności UE, 

sporządzana jest deklaracja zgodności UE 

odnosząca się do wszystkich takich aktów 

prawa Unii. Deklaracja wskazuje 

odpowiednie akty prawne, łącznie z ich 

adresami publikacyjnymi. 

 

Poprawka  138 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Oprócz deklaracji zgodności UE 

producent umieszcza na opakowaniu 

komunikat informujący konsumentów w 

sposób opłacalny, prosty i precyzyjny, że 



 

PE597.391v02-00 70/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

produkt posiada funkcje zapewniające 

dostępność. 

 

 

Poprawka  139 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 16 skreśla się 

Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE 

dla produktów 

 

Oznakowanie CE podlega ogólnym 

zasadom określonym w art. 30 

rozporządzenia nr 765/2008/WE 

 

 

Poprawka  140 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł -17 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł -17 

 Krajowa baza danych 

 Każde państwo członkowskie ustanawia 

publicznie dostępną bazę danych, w której 

rejestrowane są o produkty niespełniające 

wymogów dostępności. Konsumenci mogą 

sprawdzać i wpisywać informacje o 

produktach niespełniających wymogów 

dostępności. Państwa członkowskie 

podejmują niezbędne środki, aby 

poinformować konsumentów lub inne 

zainteresowane strony o możliwości 

składania skarg. Należy przewidzieć 

interaktywny system łączący krajowe bazy 

danych, w miarę możliwości znajdujący 

się w gestii Komisji lub odpowiednich 

organizacji przedstawicielskich, tak aby 

informacje dotyczące produktów 

niespełniających wymogów dostępności 
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mogły być rozpowszechniane w całej Unii. 

 

Poprawka  141 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

społeczeństwo było informowane o 

istnieniu, obowiązkach i nazwie krajowych 

organów nadzoru rynku oraz o sposobach 

kontaktowania się z nimi. Organy te 

udostępniają na żądanie przedmiotowe 
informacje w przystępnych formatach. 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

społeczeństwo było informowane o 

istnieniu, obowiązkach i nazwie krajowych 

organów nadzoru rynku oraz o sposobach 

kontaktowania się z nimi. Na żądanie 

członków zainteresowanych grup 

społeczeństwa organy te udostępniają 
informacje – w przystępnych formatach – 

dotyczące własnej pracy oraz podjętych 

decyzji. 

 

Poprawka  142 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy organy nadzoru rynku 

jednego państwa członkowskiego podjęły 

działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia 

(WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające 

powody, by sądzić, że dany produkt objęty 

niniejszą dyrektywą stwarza zagrożenie co 

do kwestii związanych z dostępnością 

objętych zakresem niniejszej dyrektywy, 

dokonują one oceny tego produktu pod 

kątem spełnienia wszystkich wymagań 

określonych w niniejszej dyrektywie. 

Odpowiednie podmioty gospodarcze w 

pełni współpracują z organami nadzoru 

rynku. 

W przypadku gdy organy nadzoru rynku 

jednego państwa członkowskiego podjęły 

działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia 

(WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające 

powody, by sądzić, że dany produkt objęty 

niniejszą dyrektywą nie jest zgodny z 

niniejszą dyrektywą, dokonują one oceny 

tego produktu pod kątem spełnienia 

wszystkich wymagań określonych w 

niniejszej dyrektywie. Odpowiednie 

podmioty gospodarcze w pełni 

współpracują z organami nadzoru rynku. 

 

Poprawka  143 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 

rynku stwierdzą, że dany produkt nie 

spełnia wymagań określonych w niniejszej 

dyrektywie, żądają niezwłocznie od 

zainteresowanego podmiotu 

gospodarczego podjęcia wszelkich 

odpowiednich działań naprawczych w celu 

doprowadzenia produktu do zgodności z 

tymi wymaganiami lub do wycofania 

produktu z obrotu lub jego odzyskania w 

wyznaczonym przez siebie rozsądnym 

terminie, stosownym do charakteru 

zagrożenia. 

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 

rynku stwierdzą, że dany produkt nie 

spełnia wymagań określonych w niniejszej 

dyrektywie, żądają niezwłocznie od 

zainteresowanego podmiotu 

gospodarczego podjęcia wszelkich 

odpowiednich działań naprawczych w celu 

doprowadzenia danego produktu do 

zgodności z tymi wymaganiami. Jeżeli 

zainteresowany podmiot gospodarczy nie 

podejmie odpowiednich działań 

naprawczych, organy nadzoru rynku 

żądają od tego podmiotu gospodarczego, 

by wycofał dany produkt z obrotu w 

rozsądnym terminie. 

 

Poprawka  144 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy zainteresowany 

podmiot gospodarczy nie podejmuje 

odpowiednich działań naprawczych w 

terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit 

drugi, organy nadzoru rynku wprowadzają 

wszelkie odpowiednie środki tymczasowe 

w celu zakazania lub ograniczenia 

udostępniania produktów na rynku 

krajowym, wycofania danego produktu z 

obrotu lub odzyskania tego produktu. 

Organy nadzoru rynku przekazują 

niezwłocznie Komisji i pozostałym 

państwom członkowskim informacje na 

temat tych środków. 

4. W przypadku gdy zainteresowany 

podmiot gospodarczy nie podejmuje 

odpowiednich działań naprawczych w 

terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit 

drugi, organy nadzoru rynku wprowadzają 

wszelkie odpowiednie środki tymczasowe 

w celu zakazania lub ograniczenia 

udostępniania produktów na rynku 

krajowym lub wycofania danego produktu 

z obrotu. Organy nadzoru rynku przekazują 

niezwłocznie Komisji i pozostałym 

państwom członkowskim informacje na 

temat tych środków. 

 

Poprawka  145 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 5 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Informacje, o których mowa w ust. 

4, obejmują wszelkie dostępne szczegóły, 

przede wszystkim dane umożliwiające 

identyfikację produktu niezgodnego, 

informacje na temat pochodzenia produktu, 

charakteru występującej domniemanej 

niezgodności i związanego z tym 

zagrożenia, rodzaju i okresu 

obowiązywania wprowadzonych środków 

krajowych, a także stanowisko 

przedstawione przez zainteresowany 

podmiot gospodarczy. W szczególności 

organy nadzoru rynku są zobowiązane 

wskazać, czy brak zgodności wynika z 

którejkolwiek z następujących przyczyn: 

5. Informacje, o których mowa w ust. 

4, obejmują wszelkie dostępne szczegóły, 

przede wszystkim dane umożliwiające 

identyfikację produktu niezgodnego, 

informacje na temat pochodzenia produktu, 

charakteru występującej domniemanej 

niezgodności, rodzaju i okresu 

obowiązywania wprowadzonych środków 

krajowych, a także stanowisko 

przedstawione przez zainteresowany 

podmiot gospodarczy. W szczególności 

organy nadzoru rynku są zobowiązane 

wskazać, czy brak zgodności wynika z 

którejkolwiek z następujących przyczyn: 

 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) z niespełniania przez produkt 

wymogów określonych w art. 3 niniejszej 

dyrektywy, 

a) z niespełniania przez produkt 

odpowiednich wymogów określonych w 

art. 3, 

 

Poprawka  147 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Państwa członkowskie zapewniają 

niezwłoczne przyjęcie właściwych 

środków ograniczających w odniesieniu do 

danego produktu, takich jak wycofanie z 

obrotu. 

8. Państwa członkowskie zapewniają 

niezwłoczne przyjęcie właściwych i 

proporcjonalnych środków 

ograniczających w odniesieniu do danego 

produktu, takich jak wycofanie z obrotu. 

 

Poprawka  148 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy po ukończeniu 

procedury określonej w art. 19 ust. 3 i 4 

zgłaszane są sprzeciwy wobec środka 

podjętego przez państwo członkowskie lub 

w przypadku gdy Komisja uzna środek 

krajowy za sprzeczny z prawodawstwem 

Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna 

konsultacje z państwami członkowskimi i 

zainteresowanym podmiotem 

gospodarczym lub zainteresowanymi 

podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje 

oceny tego środka krajowego. Na 

podstawie wyników tej oceny Komisja 

podejmuje decyzję, czy dany środek 

krajowy jest uzasadniony. 

W przypadku gdy po ukończeniu 

procedury określonej w art. 19 ust. 3 i 4 

zgłaszane są sprzeciwy wobec środka 

podjętego przez państwo członkowskie lub 

w przypadku gdy Komisja dysponuje 

rozsądnymi dowodami sugerującymi, że 
środek krajowy jest sprzeczny z 

prawodawstwem Unii, Komisja 

niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z 

państwami członkowskimi i 

zainteresowanym podmiotem 

gospodarczym lub zainteresowanymi 

podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje 

oceny tego środka krajowego. Na 

podstawie wyników tej oceny Komisja 

podejmuje decyzję, czy dany środek 

krajowy jest uzasadniony. 

 

Poprawka  149 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 20a 

 Grupa robocza 

 1. Komisja powołuje grupę roboczą.  

 Ta grupa robocza składa się z 

przedstawicieli krajowych organów 

nadzoru rynku oraz odpowiednich 

zainteresowanych stron, w tym osób 

niepełnosprawnych i reprezentujących je 

organizacji. 

 2. Grupa robocza wykonuje 

następujące zadania: 

 a) ułatwianie wymiany informacji i 

najlepszych praktyk między organami 

nadzoru rynku; 

 b) zapewnianie spójności stosowania 

wymogów dostępności określonych w art. 
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3; 

 c) wydawanie opinii na temat 

wyjątków od wymogów dostępności 

określonych w art. 3 w przypadkach 

uznanych za konieczne po otrzymaniu 

wniosku Komisji. 

 

Poprawka  150 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) przy przeglądzie unijnych 

przepisów określających prawa pasażerów 

w transporcie lotniczym, kolejowym, 

autobusowym i wodnym, w tym aspektów 

intermodalnych tych usług 

transportowych; 

 

Poprawka  151 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) przy ustalaniu wymogów 

dostępności związanych z kryteriami 

społecznymi i jakościowymi 

ustanowionymi przez właściwe organy w 

przetargach dotyczących usług 

publicznych w zakresie transportu 

pasażerskiego kolejowego i drogowego, 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1370/2007; 

skreśla się 

 

Poprawka  152 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 − ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 21, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie stanowią one w odniesieniu do 

określonych w tym artykule celów 

nieproporcjonalnego obciążenia dla 

właściwych organów. 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 21, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie stanowią one w odniesieniu do 

określonych w tym artykule celów 

nieproporcjonalnego obciążenia dla 

właściwych organów lub operatorów 

związanych z nimi umową. 

 

Poprawka  153 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ocena, czy zgodność z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 21, 

nakłada nieproporcjonalne obciążenia, 

przeprowadzana jest przez dane właściwe 

organy. 

3. Wstępna ocena tego, czy zgodność 

z wymogami dostępności, o których mowa 

w art. 21, nakłada nieproporcjonalne 

obciążenia, przeprowadzana jest przez 

dane właściwe organy.  

 

Poprawka  154 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 23a w celu 

uzupełnienia ust. 2 niniejszego artykułu 

poprzez dookreślenie szczegółowych 

kryteriów, które należy wziąć pod uwagę w 

przypadku wszystkich produktów i usług 

objętych niniejszą dyrektywą podczas 

oceny, czy dane obciążenie należy uznać 

za niewspółmierne, bez modyfikacji tych 

kryteriów.  

 Komisja przyjmuje pierwszy taki akt 

delegowany dotyczący wszystkich 

produktów i usług objętych zakresem 

stosowania niniejszej dyrektywy do dnia 

… [jeden rok od dnia wejścia w życie 
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niniejszej dyrektywy]. 

 

Poprawka  155 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadkach gdy właściwy 

organ zastosował odstępstwo przewidziane 

w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub 

usługi, powiadamia on o tym Komisję. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 2. 

4. W przypadkach gdy właściwy 

organ zastosował odstępstwo przewidziane 

w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub 

usługi, powiadamia on o tym Komisję. 

Ocena, o której mowa w ust. 2, 

przedkładana jest Komisji na jej żądanie. 

 

Poprawka  156 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Jeżeli Komisja ma powód, by 

podać w wątpliwość decyzję danego 

właściwego organu, może zwrócić się do 

grupy roboczej, o której mowa w art. 19a, 

o weryfikację oceny, o której mowa w ust. 

2 niniejszego artykułu, i wydanie opinii. 

 

Poprawka  157 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze ustanawiające model 

powiadomienia do celów ust. 4 niniejszego 

artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą doradczą, o której 

mowa w art. 24 ust. 1a. Komisja przyjmuje 

pierwszy taki akt wykonawczy do dnia … 

[dwa lata od dnia wejścia w życie 
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niniejszej dyrektywy]. 

 

Poprawka  158 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Rozdział VII – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

UPRAWNIENIA WYKONAWCZE I 

PRZEPISY KOŃCOWE 

AKTY DELEGOWANE, UPRAWNIENIA 

WYKONAWCZE I PRZEPISY 

KOŃCOWE 

 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1.  Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule. 

 2.  Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 10 ust. 2a, art. 12 ust. 5a i art. 22 ust. 

3a, powierza się Komisji na czas 

nieokreślony od dnia … [data wejścia w 

życie niniejszej dyrektywy]. 

 3. Przekazanie uprawnień, o których 

mowa w art. 10 ust. 2a, art. 12 ust. 5a i 

art. 22 ust. 3a, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja 

o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie 

określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona 

na ważność już obowiązujących aktów 
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delegowanych. 

 4.  Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 6.  Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 10 ust. 2a, art. 12 ust. 5a i 

art. 22 ust. 3a wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy Parlament Europejski ani 

Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 

dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 

gdy przed upływem tego terminu zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 4 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

 

Poprawka  161 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 

obejmują: 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  162 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przepisy, na mocy których 

konsument może wszcząć postępowanie na 

mocy prawa krajowego przed sądami lub 

właściwymi organami administracyjnymi, 

aby zapewnić stosowanie krajowych 

przepisów transponujących przepisy 

niniejszej dyrektywy; 

a) możliwość wszczęcia – przez 

konsumenta, którego bezpośrednio 

dotyczy brak zgodności produktu lub 

usługi z przepisami – postępowania na 

mocy prawa krajowego przed sądami lub 

właściwymi organami administracyjnymi, 

aby zapewnić stosowanie krajowych 

przepisów transponujących przepisy 

niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  163 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przepisy, na mocy których organy 

publiczne lub prywatne stowarzyszenia, 

organizacje lub inne osoby prawne, które 

mają uzasadniony interes w dopilnowaniu, 

aby przepisy niniejszej dyrektywy były 

przestrzegane, mogą wszcząć 

postępowanie na mocy prawa krajowego 

przed sądami lub właściwymi organami 

administracyjnymi w imieniu 

konsumentów, aby zapewnić stosowanie 

krajowych przepisów transponujących 

przepisy niniejszej dyrektywy. 

b) możliwość wszczęcia – przez 

organy publiczne lub prywatne 

stowarzyszenia, organizacje lub inne osoby 

prawne, które mają uzasadniony interes w 

dopilnowaniu, aby przepisy niniejszej 

dyrektywy były przestrzegane – 

postępowania na mocy prawa krajowego 

przed sądami lub właściwymi organami 

administracyjnymi w imieniu 

konsumentów, aby zapewnić stosowanie 

krajowych przepisów transponujących 

przepisy niniejszej dyrektywy; 

uzasadniony interes może obejmować 

reprezentację konsumentów, których 

bezpośrednio dotyczy brak zgodności 

produktu lub usługi z przepisami; 
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Poprawka  164 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a (nowa)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) możliwość skorzystania z 

mechanizmu składania skarg przez 

konsumenta, którego bezpośrednio 

dotyczy brak zgodności produktu lub 

usługi z przepisami; mechanizm ten może 

być obsługiwany przez istniejący organ, 

na przykład przez krajowego rzecznika 

praw obywatelskich. 

 

Poprawka  165 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie dbają o to, 

by przed wszczęciem postępowania przed 

sądem lub właściwym organem 

administracyjnym, o którym mowa w ust. 

1 lit. a) i b), istniała możliwość 

skorzystania z alternatywnych 

mechanizmów rozstrzygania sporów w 

celu rozwiązania kwestii zarzucanego 

braku zgodności z niniejszą dyrektywą, 

zgłoszonego za pomocą mechanizmu 

składania skarg, o którym mowa w ust. 1 

lit. ba). 

 

Poprawka  166 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Niniejszy artykuł nie ma 

zastosowania do zamówień objętych 
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przepisami dyrektyw 2014/24/UE lub 

2014/25/UE. 

 

Poprawka  167 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sankcje te powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. 

2. Sankcje te powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające, nie mogą 

jednak służyć jako alternatywa wobec 

spełnienia przez podmioty gospodarcze 

obowiązku zapewnienia dostępności ich 

produktów lub usług. 

 

Poprawka  168 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 − ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sankcje uwzględniają zakres 

niezgodności, w tym liczbę niezgodnych z 

przepisami produktów lub usług, jak 

również liczbę dotkniętych osób. 

4. Sankcje uwzględniają zakres 

niezgodności, w tym ich wagę oraz liczbę 

niezgodnych z przepisami produktów lub 

usług, jak również liczbę dotkniętych osób. 

 

Poprawka  169 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia [… proszę wstawić datę - 

sześć lat od daty wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia ... [pięć lat od daty 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. 

 

Poprawka  170 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Bez uszczerbku dla ust. 2b 

niniejszego artykułu państwa 

członkowskie ustanawiają pięcioletni 

okres przejściowy od dnia ... [sześć lat od 

dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy], 

podczas którego usługodawcy mogą w 

dalszym ciągu świadczyć usługi przy 

zastosowaniu produktów, które zgodnie z 

prawem stosowali do świadczenia 

podobnych usług przed tym terminem. 

 

Poprawka  171 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Państwa członkowskie mogą 

postanowić, że terminale samoobsługowe 

stosowane przez usługodawców zgodnie z 

prawem w związku ze świadczeniem usług 

przed dniem … [sześć lat od dnia wejścia 

w życie niniejszej dyrektywy] mogą w 

dalszym ciągu być stosowane w 

świadczeniu podobnych usług aż do 

upływu okresu ich przydatności pod 

względem ekonomicznym. 

 

Poprawka  172 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie 

korzystające z możliwości przewidzianej w 

art. 3 ust. 10 przekazują Komisji teksty 
przyjętych w tym celu podstawowych 

przepisów prawa krajowego i składają 

Komisji sprawozdanie z postępów w ich 

wdrażaniu. 

5. W stosownych przypadkach 

państwa członkowskie przekazują Komisji 

teksty podstawowych przepisów prawa 

krajowego przyjętych do celów art. 3 ust. 

10 i składają Komisji sprawozdanie z 

postępów w ich wdrażaniu. 
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Poprawka  173 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – akapit 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia […proszę wstawić datę - pięć lat 

po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], 

a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów 

sprawozdanie ze stosowania niniejszej 

dyrektywy. 

-1. Do dnia ... [trzy lata po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć 

lat, Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 

Komitetowi Regionów sprawozdanie ze 

stosowania niniejszej dyrektywy. 

Poprawka  174 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Sprawozdanie to dotyczy między 

innymi, w świetle rozwoju sytuacji 

społecznej, gospodarczej i technologicznej, 

zmian w dostępności produktów i usług 

oraz skutków dla podmiotów 

gospodarczych i dla osób 

niepełnosprawnych. W miarę możliwości 

podane są w nim dziedziny, w których 

należy zmniejszyć obciążenia, tak aby 

można było rozważyć potrzebę 

ewentualnego przeglądu niniejszej 

dyrektywy. 

1. W sprawozdaniach tych ocenia się, 

w oparciu o zgłoszenia otrzymane zgodnie 

z art. 12 ust. 6 i art. 22 ust. 4, czy niniejsza 

dyrektywa osiągnęła swoje cele, zwłaszcza 

w odniesieniu do wzmacniania 

swobodnego przepływu produktów i usług 

spełniających wymogi dostępności. 

Ponadto sprawozdania te – mając na 

względzie zmiany sytuacji społecznej, 

gospodarczej i technologicznej – dotyczą 

zmian w dostępności produktów i usług, 

konieczności włączenia nowych 

produktów i usług w zakres stosowania 

niniejszej dyrektywy bądź wyłączenia 

pewnych produktów lub usług z tego 

zakresu, jak również wpływu niniejszej 

dyrektywy na podmioty gospodarcze i 

osoby niepełnosprawne, identyfikując w 

miarę możliwości dziedziny, w których 

należy zmniejszyć obciążenia, tak aby 

można było rozważyć potrzebę 

ewentualnego przeglądu niniejszej 

dyrektywy. 
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Poprawka  175 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji w należytym terminie wszystkie 

informacje, które są dla niej niezbędne do 

sporządzenia takiego sprawozdania. 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji w należytym terminie wszystkie 

informacje, które są dla niej niezbędne do 

sporządzenia takich sprawozdań. 

 

Poprawka  176 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 

punkty widzenia zainteresowanych 

podmiotów gospodarczych i odpowiednich 

organizacji pozarządowych, w tym 

organizacji reprezentujących osoby 

niepełnosprawne i osoby starsze. 

3. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 

punkty widzenia zainteresowanych 

podmiotów gospodarczych i odpowiednich 

organizacji pozarządowych, w tym 

organizacji reprezentujących osoby 

niepełnosprawne. 

 

Poprawka  177 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – część A (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 A.  Systemy operacyjne 

 1.  Świadczenie usług w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w części C z uwzględnieniem: 

 a)  informacji na temat 

funkcjonowania danej usługi oraz na 

temat jej cech charakterystycznych 

dotyczących dostępności i stosowanych 

urządzeń; oraz  
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 b)  informacji elektronicznych, 

włącznie ze stronami internetowymi 

niezbędnymi do świadczenia danej usługi. 

 

Poprawka  178 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – część B (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 B.  Sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i jego wbudowane systemy 

operacyjne; 

 

 

Poprawka  179 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Projektowanie i produkcja: 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: 

Projektowanie i wytwarzanie produktów w 

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

mogły z nich jak najlepiej korzystać 

zgodnie z racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w części C. 

 Dostępność produktów zapewnia się na 

etapie projektowania i wytwarzania 

poprzez uwzględnienie następujących 

elementów: 

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) muszą być zrozumiałe i 

zauważalne, aby zmaksymalizować ich 

czytelność w przewidywanych warunkach 

użytkowania;  informacje te przekazuje się 

również w przystępnych formatach 
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cyfrowych; 

(i)  muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii)  muszą być zrozumiałe;  

(iii)  muszą być zauważalne;   

(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczącymi otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się), aby 

zmaksymalizować ich czytelność w 

przewidywanych warunkach użytkowania; 

informacje te przekazuje się również 

w przystępnych formatach cyfrowych i 

informują one użytkowników, że dany 

produkt posiada funkcje zapewniające 

dostępność oraz jest kompatybilny 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 albo stanowiące część produktu; 

informacje te przekazuje się również 

w przystępnych formatach cyfrowych i 

obejmują one listę funkcji danego 

produktu zapewniających jego dostępność 

oraz  wyjaśniają, w jaki sposób z nich 

korzystać, a także wskazują, że produkt 

jest kompatybilny z technologiami 

wspomagającymi;  

(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 

 

(ii)  instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych;  

 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  
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2; 

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; 

f)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

f)  połączenie produktu z urządzeniami 

i technologiami wspomagającymi, jeżeli są 

one istotne dla korzystania z produktu. 

 

Poprawka  180 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[.....] skreśla się 

 

Poprawka  181 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – część C (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 C.  Wymagania funkcjonalne 

 Aby produkty i usługi oraz ich interfejs 

użytkownika spełniały wymogi 

dostępności, muszą one w stosownych 

przypadkach być zaprojektowane z 

uwzględnieniem następujących 

warunków: 

 a) Użytkowanie przez osoby 

niewidome 

 Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób 

angażujący wzrok, należy zapewnić co 

najmniej jeden tryb obsługi, który nie 

wymaga zaangażowania wzroku. 

 b) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonej zdolności widzenia 

 Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób 

angażujący wzrok, należy zapewnić co 

najmniej jeden tryb obsługi, który 
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umożliwia użytkownikom obsługę 

produktu przy ograniczonej zdolności 

widzenia. Można to osiągnąć na przykład 

dzięki zapewnieniu elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, elastycznych 

możliwości powiększania obrazu bez 

utraty treści ani funkcjonalności, 

elastycznych sposobów kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastycznej kontroli nad wymaganym 

polem widzenia. 

 c) Użytkowanie przez osoby z 

zaburzeniami widzenia barw 

 Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób 

angażujący wzrok, należy zapewnić co 

najmniej jeden tryb obsługi, który nie 

wymaga od użytkownika zdolności 

widzenia barw. 

 d) Użytkowanie przez osoby 

niesłyszące 

 Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób 

angażujący słuch, należy zapewnić co 

najmniej jeden tryb obsługi, który nie 

wymaga zaangażowania słuchu. 

 e) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonej zdolności słyszenia 

 Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób 

angażujący słuch, należy zapewnić co 

najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio. Można to osiągnąć na przykład 

poprzez umożliwienie użytkownikom 

regulowania głośności oraz zapewnienie 

elastycznych sposobów kontroli i 

oddzielania głosu od szumu tła, dzięki 

którym głos i szum tła są dostępne jako 

odrębne strumienie dźwięków. 

 f) Użytkowanie przez osoby nieme 

 Jeżeli produkt wymaga od użytkowników 

użycia głosu, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga 

używania głosu. Używanie głosu oznacza 

wydawanie za pomocą ust wszelkiego 

rodzaju dźwięków, np. mowy, gwizdów lub 

mlasków. 



 

PE597.391v02-00 90/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

 g) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonej sprawności manualnej lub 

sile fizycznej 

 Jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 

czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden. 

 h) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonym zasięgu 

 Jeżeli produkty są wolno stojące lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób 

angażujący wzrok, należy unikać trybów 

obsługi, o których wiadomo, że mogą 

wywołać napady padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu, który obejmuje funkcje 

upraszczające i ułatwiające obsługę. 

 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt posiada funkcje 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z funkcji 

wprowadzonych w celu zapewnienia 

dostępności. 

 

Poprawka  182 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – część D (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 D. Usługi wsparcia 

 Jeżeli usługi wsparcia są dostępne, 

zapewniają one informacje na temat 

dostępności produktu i jego 

kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  183 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Terminale samoobsługowe: Bankomaty, 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

Terminale samoobsługowe: Bankomaty, 

automaty do sprzedaży biletów, urządzenia 

do odprawy samoobsługowej i terminale 

płatnicze 

 

Poprawka  184 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Projektowanie i produkcja: 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:  

Świadczenie usług w taki sposób, aby 

osoby niepełnosprawne mogły z nich jak 

najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie 

przewidywalnym zastosowaniem, osiąga 

się dzięki spełnieniu wymagań 

funkcjonalnych określonych w sekcji I 

część C. W związku z tym produkty nie 

mogą wymagać, by dana funkcja 

zapewniająca dostępność musiała zostać 

aktywowana, aby użytkownik, który tej 

funkcji potrzebuje, mógł ją włączyć. 

 Dostępność produktów zapewnia się na 

etapie projektowania i wytwarzania 
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poprzez uwzględnienie następujących 

elementów: 

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); 

(i)  muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii)  muszą być zrozumiałe;  

(iii)  muszą być zauważalne;   

(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

b)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  

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; można to osiągnąć 

na przykład 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;  

d)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

d)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

Poprawka  185 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[....] skreśla się 



 

RR\1125427PL.docx 93/422 PE597.391v02-00 

 PL 

 

Poprawka  186 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe do obsługi konsumentów z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi 

Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe do obsługi konsumentów 

 

Poprawka  187 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – 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:  

1.  Świadczenie usług w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

a)  zapewnienie dostępności 

produktów, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt B dotyczącym 

„powiązanych urządzeń końcowych z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi 

konsumentów”; 

a)  produkty, które stosowane są przez 

usługodawców w świadczeniu danej 

usługi, zgodnie z zasadami określonymi w 

części B niniejszej sekcji; 

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 danej usługi oraz na temat 

jej cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(i)  treść informacji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na 
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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;  

ba)  informacje elektroniczne, włącznie 

z odpowiednimi stronami internetowymi i 

aplikacjami internetowymi, potrzebne do 

świadczenia danej usługi; 

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 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; 

 ca) aplikacje mobilne; 

d)  zapewnienie dostępnych 

informacji, aby ułatwić 

komplementarność usług 

wspomagających; 

d)  informacje mające na celu 

ułatwienie komplementarności 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 mające na celu zaspokojenie 

potrzeb osób niepełnosprawnych i 

zapewnienie interoperacyjności; można to 

osiągnąć na przykład 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. 

 

Poprawka  188 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. Powiązane urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi konsumentów: 

B. Powiązane urządzenia końcowe 

wykorzystywane przez konsumentów: 

 

Poprawka  189 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Projektowanie i produkcja: 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:  

Projektowanie i wytwarzanie produktów w 

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

mogły z nich jak najlepiej korzystać 

zgodnie z racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

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); 

(i)  muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii)  muszą być zrozumiałe;  

(iii)  muszą być zauważalne;   

(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

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; 

(i)  treść instrukcji musi być dostępna  
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w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; i 

(ii)  instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych;  

 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  

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;można to osiągnąć na 

przykład 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; 

f)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

f)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

Poprawka  190 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[....] skreśla się 

 

Poprawka  191 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi konsumentów 

Strony i aplikacje internetowe 

audiowizualnych usług medialnych i 

związane z nimi urządzenia końcowe 

 

Poprawka  192 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część A – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

A. Usługi: A. Strony i aplikacje internetowe: 

 

Poprawka  193 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – 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:  

1. Świadczenie usług w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

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)  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 
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międzynarodowym; 

b)  zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

b) aplikacje na urządzenia mobilne; 

(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; 

 

(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 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; 

 

  

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.  
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Poprawka  194 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. Powiązane urządzenia z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi konsumentów: 

B. Powiązane urządzenia końcowe: 

 

Poprawka  195 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Projektowanie i produkcja: 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: 

Projektowanie i wytwarzanie produktów w 

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

mogły z nich jak najlepiej korzystać 

zgodnie z racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

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); 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii)  muszą być zrozumiałe;  

(iii)  muszą być zauważalne;   

(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

c)  instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

c)  instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 
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pozbywania się produktu, które muszą 

spełniać następujące warunki:  

pozbywania się produktu; 

(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 

 

(ii)  instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych;  

 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  

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;można to osiągnąć na 

przykład 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 do aktywacji usług dostępu na 

takim samym poziomie widoczności jak w 

przypadku głównych mediów; 

f)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

f)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

Poprawka  196 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[....] skreśla się 
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Poprawka  197 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Usługi transportu pasażerskiego – lotnicze, 

autobusowe, kolejowe, wodne; strony 

internetowe wykorzystywane do 

świadczenia usług przewozu pasażerów; 

usługi oparte na telefonii komórkowej, 

systemy inteligentnej sprzedaży biletów i 

przekaz informacji w czasie rzeczywistym; 

Terminale samoobsługowe, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego 

Usługi transportu pasażerskiego – lotnicze, 

autobusowe, kolejowe, wodne; strony 

internetowe wykorzystywane do 

świadczenia usług przewozu pasażerów; 

usługi oparte na telefonii komórkowej, 

systemy inteligentnej sprzedaży biletów i 

przekaz informacji w czasie rzeczywistym; 

Terminale samoobsługowe, w tym 

terminale płatnicze, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego 

 

Poprawka  198 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – 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:  

1. Świadczenie usług w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

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 danej usługi oraz na temat 

jej cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(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; 

 

(ii)  należy zapewnić alternatywy dla  
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treści nietekstowych;  

(iii)  zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi;  

aa)  zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia danej usługi; 

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 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, 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych; można to osiągnąć 

na przykład poprzez 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); 

 ca) usługi oparte na urządzeniach 

mobilnych, systemy inteligentnej 

sprzedaży biletów i przekaz informacji w 

czasie rzeczywistym. 

 

Poprawka  199 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część B 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B.  Strony internetowe 

wykorzystywane do świadczenia usług 

przewozu pasażerów: 

skreśla się 

a)  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.   

 

 

Poprawka  200 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

C.  Usługi oparte na telefonii 

komórkowej, systemy inteligentnej 

sprzedaży biletów i przekaz informacji w 

czasie rzeczywistym: 

skreśla się  

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)  treść informacji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 
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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. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi;  

 

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; 

 

 

Poprawka  201 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

D. Terminale samoobsługowe, 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

wykorzystywane w usługach transportu 

pasażerskiego 

D. Terminale samoobsługowe, w tym 

terminale płatnicze, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego 

 

Poprawka  202 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Projektowanie i produkcja: 1. Projektowanie i produkcja: 

Produkty powinny być tak zaprojektowane Projektowanie i wytwarzanie produktów w 
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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:  

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

mogły z nich jak najlepiej korzystać 

zgodnie z racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

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); 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii) muszą być zrozumiałe;  

(iii) muszą być zauważalne;   

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  

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; 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

Poprawka  203 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[....] skreśla się 

 

Poprawka  204 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Usługi bankowe; strony internetowe 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych; usługi bankowe oparte na 

telefonii komórkowej; terminale 

samoobsługowe, w tym bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych 

Usługi bankowe dla konsumentów; strony 

internetowe wykorzystywane do 

świadczenia usług bankowych; usługi 

bankowe oparte na telefonii komórkowej; 

terminale samoobsługowe, w tym 

terminale płatnicze i bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych 

 

Poprawka  205 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – 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:  

1. Świadczenie usług w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

a) zapewnienie dostępności 

produktów, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt D; 

a) produkty, które stosowane są przez 

usługodawców w świadczeniu danej 

usługi, zgodnie z zasadami określonymi w 

części D niniejszej sekcji; 

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; 

(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; 

 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych;  

 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

ba) informacje elektroniczne, włącznie 

z odpowiednimi stronami i aplikacjami 
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odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi;  

internetowymi, potrzebnymi do 

świadczenia danej usługi; może to odnosić 

się na przykład do identyfikacji 

elektronicznej, bezpieczeństwa i metod 

płatności niezbędnych do świadczenia 

usługi; 

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; 

 

d) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi.  

d) funkcje, praktyki, strategie, 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

 da) usługi bankowe oparte na telefonii 

komórkowej. 

 

Poprawka  206 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część B 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. Strony internetowe wykorzystywane do 

świadczenia usług bankowych: 

skreśla się 

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 strony 

internetowej w sposób spójny i adekwatny 

do percepcji, obsługi i zrozumienia przez 

użytkowników, z uwzględnieniem 
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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;  

 

Poprawka  207 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część C 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

C. Usługi bankowe oparte na telefonii 

komórkowej; 

skreśla się  

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) 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;  

 

(ii)należy zapewnić alternatywy dla treści 

nietekstowych; 

 

(iii) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi;  

 

b) zapewnienie dostępności strony 

internetowej w sposób spójny i adekwatny 
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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;  

 

Poprawka  208 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część D – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

D.  Terminale samoobsługowe, w tym 

bankomaty wykorzystywane do 

świadczenia usług bankowych 

D.  Terminale samoobsługowe, w tym 

terminale płatnicze i bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych dla konsumentów: 

 

Poprawka  209 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – litera D – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Projektowanie i produkcja: 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: 

Projektowanie i wytwarzanie produktów w 

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

mogły z nich jak najlepiej korzystać 

zgodnie z przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

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); 

(i) muszą być dostępne przez więcej  
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niż jeden kanał sensoryczny; 

(ii) muszą być zrozumiałe;  

(iii) muszą być zauważalne;  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  

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; 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

Poprawka  210 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część D – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[....] skreśla się 

 

Poprawka  211 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

E-książki E-książki i powiązane urządzenia 

 

Poprawka  212 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część A – punkt 1 
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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 w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

a) zapewnienie dostępności 

produktów, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt B „Produkty”; 

a) produkty, które stosowane są przez 

usługodawców w świadczeniu danej 

usługi, zgodnie z zasadami określonymi w 

części B niniejszej sekcji; 

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; 

(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; 

 

(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;  

ba) informacje elektroniczne, włącznie 

z odpowiednimi aplikacjami internetowymi 

oraz czytnikami książek elektronicznych, 

potrzebnymi do świadczenia danej usługi; 

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 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; 
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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, 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

 

Poprawka  213 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część B 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. „Produkty” B. Produkty 

1. Projektowanie i produkcja: 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:  

Projektowanie i wytwarzanie produktów w 

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne i 

osoby z upośledzeniami związanymi z 

wiekiem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać zgodnie z racjonalnie 

przewidywalnym zastosowaniem, osiąga 

się dzięki spełnieniu wymagań 

funkcjonalnych określonych w sekcji I 

część C i obejmuje: 

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); 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny;  

 

(ii) muszą być zrozumiałe;  

(iii) muszą być zauważalne;  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania; 

 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

c) instrukcje dotyczące użytkowania, c) instrukcje dotyczące użytkowania, 
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instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, które muszą 

spełniać następujące warunki:  

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu;  

(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 

 

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych;  

 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie 

z pkt 2;  

e) funkcjonalność produktu; 

f) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

f) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

Poprawka  214 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część B – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

 

Poprawka  215 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – 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 

1. Świadczenie usług w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 
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uwzględnić następujące elementy:  spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

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 danej usługi oraz na temat 

jej cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(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; 

 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych;  

 

(iii) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi;  

aa) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia danej usługi; 

może to odnosić się na przykład do 

identyfikacji elektronicznej, 

bezpieczeństwa i metod płatności 

niezbędnych do świadczenia usługi; 

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 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; 

 

Poprawka  216 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Projektowanie i produkcja: 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: 

Projektowanie i wytwarzanie produktów w 

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne i 

osoby z upośledzeniami związanymi z 

wiekiem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać zgodnie z przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii) muszą być zrozumiałe;  

(iii) muszą być zauważalne;  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania; 

 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

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; 

(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 

 

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych; 

 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe); 
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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; 

f) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

f) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

Poprawka  217 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

 

Poprawka  218 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – 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 w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

a) udostępnianie środowiska 

zbudowanego, w którym świadczona jest 

usługa, łącznie z infrastrukturą 

transportową, zgodnie z częścią C, bez 

uszczerbku dla przepisów krajowych i 

unijnych przepisów dotyczących ochrony 

narodowych dóbr kultury o wartości 

artystycznej, historycznej lub 

archeologicznej; 

a) środowisko zbudowane, w którym 

świadczona jest usługa, łącznie z 

infrastrukturą transportową, zgodnie z 

częścią C, bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych i unijnych przepisów 

dotyczących ochrony narodowych dóbr 

kultury o wartości artystycznej, 

historycznej lub archeologicznej; 

b) udostępnianie obiektów, w tym 

pojazdów, jednostek pływających i 

urządzeń niezbędnych do świadczenia 

usług w następujący sposób: 

b) obiekty, w tym pojazdy, jednostki 

pływające i urządzenia niezbędne do 

świadczenia usług w następujący sposób: 

(i) projekt ich przestrzeni zbudowanej (i) projekt ich przestrzeni zbudowanej 
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powinien być zgodny z wymogami 

określonymi w części C w odniesieniu do 

wsiadania i wysiadania, przemieszczania 

się i korzystania z nich; 

powinien być zgodny z wymogami 

określonymi w części C w odniesieniu do 

wsiadania i wysiadania, przemieszczania 

się i korzystania z nich; 

(ii) informacje muszą być dostępne na 

różne sposoby i za pośrednictwem więcej 

niż jednego kanału sensorycznego; 

 

(iii) należy zapewnić alternatywy dla 

wizualnych treści nietekstowych. 

 

c) zapewnienie dostępności 

produktów, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w części A; 

c) produkty, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w części A; 

d) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

d) informacje na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(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; 

 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

 

(iii) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi. 

 

e) 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; 

e) zapewnienie dostępności stron 

internetowych i urządzeń mobilnych 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; 
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f) zapewnienie dostępnych 

informacji, aby ułatwić 

komplementarność usług 

wspomagających; 

f) informacje mające na celu 

ułatwienie komplementarności usług 

wspomagających; 

g) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

g) funkcje, praktyki, strategie i 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  219 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część C – punkt 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostępność środowiska 

zbudowanego dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, pod względem 

przewidzianego samodzielnego 

korzystania, musi obejmować następujące 

aspekty obszarów przeznaczonych do 

publicznego dostępu: 

1. Dostępność środowiska 

zbudowanego dla osób niepełnosprawnych, 

pod względem przewidzianego 

samodzielnego korzystania, musi 

obejmować następujące aspekty obszarów 

przeznaczonych do publicznego dostępu: 

 

Poprawka  220 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja X – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostępność środowiska zbudowanego, w 

którym świadczona jest usługa, o którym 

mowa w art. 3 ust. 10, dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

dla osób niepełnosprawnych, pod 

względem przewidzianego samodzielnego 

korzystania, musi obejmować następujące 

aspekty obszarów przeznaczonych do 

publicznego dostępu: 

Dostępność środowiska zbudowanego, w 

którym świadczona jest usługa, o którym 

mowa w art. 3 ust. 10, dla osób 

niepełnosprawnych, pod względem 

przewidzianego samodzielnego 

korzystania, musi obejmować następujące 

aspekty obszarów przeznaczonych do 

publicznego dostępu: 
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Poprawka  221 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik II – ustęp 4 – punkt 4.1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4.1. Producent umieszcza oznakowanie 

CE, o którym mowa w niniejszej 

dyrektywie, na każdym egzemplarzu 

produktu spełniającym mające 

zastosowanie wymogi zawarte w niniejszej 

dyrektywie. 

skreśla się 
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UZASADNIENIE 

 

Uwagi wstępne 

Europejski akt w sprawie dostępności, zwany dalej „aktem”, ma na celu poprawę 

funkcjonowania rynku wewnętrznego dostępnych produktów i usług przez usunięcie przeszkód 

wynikających z rozbieżnych przepisów oraz zapobieganie tworzeniu nowych przeszkód, które 

mogą powstać ze względu na obowiązki państw członkowskich wynikające z Konwencji ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „Konwencją”. Często akty prawne Unii są 

wydawane a posteriori w celu usunięcia przeszkód tworzonych przez państwa członkowskie na 

przestrzeni lat. To prawodawstwo jest przykładem działań zapobiegawczych.  

  

Wniosek Komisji stanowi dobrą podstawę do dalszej pracy, ale należy do niego wprowadzić 

kilku dostosowań, aby zagwarantować, że akt ten umożliwi osiągnięcie określonych w nim 

celów, polegających na uzyskaniu odpowiedniej równowagi między potrzebami osób 

niepełnosprawnych, tworzeniem możliwości dla innowacyjnych nowych produktów i usług 

oraz jednoczesnym zmniejszaniem nieproporcjonalnych kosztów dla przedsiębiorstw. 

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę, że akt ten został już ogłoszony w strategii Komisji w 

sprawie niepełnosprawności z 2010 r., i uważa, że nadszedł czas na działanie.  

Spójność z kontekstem międzynarodowym 

Sprawozdawca zadbał o dostosowanie aktu do kontekstu międzynarodowego. Przykładowo 

wniosek Komisji miał na celu rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy o „osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi”. Biorąc pod uwagę fakt, że Konwencja odnosi się jedynie do 

pierwszej kategorii oraz że celem aktu jest ograniczenie powstawania nowych przeszkód w 

związku z Konwencją, sprawozdawca nie uwzględnił tej propozycji Komisji. Określenie 

definicji osób z ograniczeniami funkcjonalnymi należy do wyłącznych kompetencji Komisji 

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w związku z czym ta kwestia nie została poruszona. Jej 

stosowanie ograniczono jednak do nowego motywu. 

  

Wyjaśniono w nim, że akt przyniesie korzyści takim osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi 

jak osoby starsze lub kobiety w ciąży. W istocie dowiedziono, że lepsza dostępność produktów 

i usług poprawia jakość życia nie tylko osób niepełnosprawnych, ale i innych grup.  

Zapewnienie w miarę możliwości podejścia sektorowego 

Sprawozdawca rozumie potrzebę przyjęcia podejścia horyzontalnego w odniesieniu do 

niektórych produktów i usług, ale uważa, że lepszym rozwiązaniem jest zapewnienie w miarę 

możliwości podejścia sektorowego. W związku z tym wziął pod uwagę wyrażony przez 

sprawozdawców odpowiedzialnych za wniosek dotyczący dyrektywy o audiowizualnych 

usługach medialnych zamiar uwzględnienia w zakresie jej stosowania pewnych wymogów 

dostępności. Sprawozdawca podjął decyzję, aby nie wykluczać tych usług i urządzeń z zakresu 

stosowania dyrektywy w projekcie sprawozdania. Przeanalizuje jednak postępy w negocjacjach 

w Komisji Kultury i Edukacji oraz usunie przedmiotowe usługi i urządzenia, jeśli uzna, że 

zostały w wystarczającym stopniu uwzględnione w dyrektywie o audiowizualnych usługach 

medialnych.  

 

Podobnie usługi i urządzenia telefoniczne zostały również uregulowane w przedstawionym 

niedawno wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie europejskiego kodeksu łączności 
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elektronicznej. Sprawozdawca podjął decyzję, aby nie wykluczać tych usług i urządzeń z 

zakresu stosowania dyrektywy w projekcie sprawozdania oraz aby nie dostosowywać ich 

definicji. Jeśli wspomniane produkty i usługi zostaną w wystarczającym stopniu uwzględnione 

w dyrektywie w sprawie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, sprawozdawca 

wystąpi również z wnioskiem o ich usunięcie z przedmiotowej dyrektywy. 

Spójne europejskie ramy prawne 

W swoim wniosku Komisja zasugerowała wykorzystanie aktu jako zabezpieczenia wymogów 

dostępności, w ramach którego akt miałby zastosowanie jako uzupełnienie obowiązującego 

prawodawstwa, aby zapewnić osiągnięcie w całej Europie takiego samego poziomu wymogów 

w odniesieniu do określonych produktów i usług. Zdaniem sprawozdawcy takie podejście jest 

uzasadnione w przypadkach, gdy obowiązujące przepisy nie zapewniają żadnych 

szczegółowych informacji na temat sposobu osiągnięcia dostępności, ale nie popiera tego 

podejścia w odniesieniu do sektorów, w których wdrożono niedawno nowe wymogi 

europejskie lub które są już uregulowane pod względem dostępności, tak jak sektor transportu. 

Zmiana zasad w tym zakresie w połowie drogi nie jest przykładem lepszego stanowienia prawa 

i może być bardzo szkodliwa w skutkach. 

  

W związku z tym sprawozdawca dopilnował, aby w przypadkach, gdy podmioty podlegają już 

europejskim przepisom dotyczącym dostępności, omawiane prawodawstwo nie stwarzało 

dodatkowego poziomu regulacji. Sprawozdawca wyeliminował też przypadki powielania 

wymogów dla podmiotów gospodarczych oraz potencjalnych rozbieżności między wymogami. 

Ponadto istotne jest podkreślenie, że omawiana dyrektywa nie zmieni obowiązkowego ani 

dobrowolnego charakteru obowiązujących przepisów. Wyłącznym celem dyrektywy jest 

wyjaśnienie, jakie są wymogi dostępności w sytuacji, gdy prawodawstwo zawiera wymogi 

dostępności. 

Nowe ramy prawne dostosowane pod względem dostępności 

Sprawozdawca popiera decyzję Komisji dotyczącą wykorzystania nowych ram prawnych w 

przedmiotowej dyrektywie1. Należy je jednak nieco dostosować, aby odpowiadały aktowi. Na 

przykład organy nadzoru rynku zazwyczaj żądają wycofania produktu od użytkowników 

wyłącznie w przypadku, gdy produkt jest niebezpieczny dla konsumentów lub szkodliwy dla 

środowiska. Produkt niespełniający wymogów dostępności nie zalicza się do żadnej z tych 

kategorii. W przypadku naruszenia przepisów dyrektywy przez producenta nadal mają 

zastosowanie inne działania naprawcze i sankcje, takie jak – w ostateczności – wycofanie 

produktu z rynku, np. jeśli wbrew wnioskom właściwego organu producent nadal wprowadza 

do obrotu produkt niespełniający wymogów dostępności, który jest objęty zakresem stosowania 

przedmiotowej dyrektywy. Jednak produkt niespełniający wymogów dostępności sam w sobie 

nie stanowi zagrożenia. Wniosek Komisji został odpowiednio dostosowany, aby odzwierciedlić 

ten fakt. 

                                                 
1
 Nowe ramy prawne obejmują dwa rozporządzenia (rozporządzenie (WE) nr 764/2008 oraz rozporządzenie 

(WE) nr 765/2008) i jedną decyzję (decyzja nr 768/2008). Jest to pakiet środków mających na celu poprawę 

nadzoru rynku oraz wyraźne podniesienie jakości ocen zgodności. Wyjaśniono w nim również stosowanie 

oznakowania CE i ustanowiono zestaw środków do wykorzystywania w prawodawstwie dotyczącym produktów. 

Głównym celem Komisji jest dostosowanie prawodawstwa dotyczącego harmonizacji 

produktów do odpowiednich przepisów decyzji nr 768/2008/WE. Taki cel osiągnięto również w 

kontekście przedmiotowej dyrektywy.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=pl
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Zasada „najpierw myśl na małą skalę”  

Mikroprzedsiębiorstwa nie zdołają wypełnić obowiązków wynikających z przedmiotowej 

dyrektywy. Zgodnie z wnioskiem Komisji mały niezależny detalista lub księgarz, który stworzy 

stronę internetową, aby sprzedawać swoje produkty, będzie zobowiązany zapewnić pełny 

dostęp do niej osobom niepełnosprawnym. Zdaniem sprawozdawcy takie podejście nie jest 

proporcjonalne. Zastosowanie klauzuli odstępstwa w art. 12 i 22 również nie będzie 

rozwiązaniem dla takiego niewielkiego sprzedawcy, ponieważ będzie on musiał na żądanie 

organu przeprowadzić analizę szacowanych kosztów i korzyści dla przedsiębiorstwa w 

odniesieniu do szacowanej korzyści dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z konkretnego produktu lub usługi. 

 

Należy ograniczyć obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z 

przedmiotowej dyrektywy. Niemniej jednak istotne jest pozostawienie tych podmiotów w 

zakresie jej stosowania. Z związku z tym proponuje się zastosowanie w ich przypadku mniej 

rygorystycznego systemu. Sprawozdawca sugeruje usunięcie obowiązku dla MŚP dotyczącego 

powiadamiania organów w przypadku, gdy zamierzają one zastosować art. 12 i 22. 

 

Uwagi podsumowujące 

Sprawozdawca w pełni popiera cel Komisji dotyczący zapewnienia większej dostępności 

osobom niepełnosprawnym. Punktem wyjścia dla przedmiotowego wniosku jest jednolity 

rynek. Dzięki usunięciu przeszkód i unikaniu ich w przyszłości rynek ten będzie dalej 

wzmacniany z korzyścią dla wszystkich europejskich obywateli i przedsiębiorstw. Zasady 

lepszego stanowienia prawa powinny stymulować dążenie do opracowania aktu prawa 

europejskiego, który odpowiada zamierzonym celom.  

 

Innowacyjność ma absolutnie kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu wniosku, dlatego 

sprawozdawca sugeruje zachowanie odpowiednich możliwości dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw. Sprawozdawca proponuje, aby podstawą wymogów dostępności była 

funkcjonalność, a nie specyfikacje techniczne, ponieważ dowiedziono już skuteczności takiego 

rozwiązania.  
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6.4.2017 

OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH (*) 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług 

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

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Ádám Kósa 

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu 

 

 

 

 

POPRAWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu niektórych dostępnych 

produktów i usług. Poprawi to podaż 

dostępnych produktów i usług na rynku 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu niektórych dostępnych 

produktów i usług. Poprawi to podaż 

dostępnych produktów i usług na rynku 
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wewnętrznym. wewnętrznym, a także poprawi dostępność 

i praktyczność informacji na temat tych 

produktów i usług. 

 

Poprawka  2 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych lub osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie 

wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności 

UE. Warunki, w których produkty i usługi 

są bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i ułatwiają 

prowadzenie niezależnego życia. 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 
osób niepełnosprawnych, o których mowa 

w art. 1 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, znacznie wzrośnie 

wraz ze starzeniem się ludności UE. 

Warunki, w których produkty i usługi są 

bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i są warunkiem 

wstępnym dla prowadzenia niezależnego 

życia. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Z uwagi na różnice pomiędzy 

krajowymi wymogami dostępności, 

indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i 

mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do 

podejmowania przedsięwzięć biznesowych 

poza swoim krajowym rynkiem. 

Ustanowione przez państwa członkowskie 

krajowe, a nawet regionalne czy lokalne 

wymogi dostępności różnią się obecnie 

zarówno pod względem zakresu, jak i 

poziomu szczegółowości. Te różnice 

wywierają negatywny wpływ na 

konkurencyjność i wzrost gospodarczy, ze 

względu na dodatkowe koszty ponoszone 

w związku z tworzeniem i wprowadzaniem 

na każdy rynek krajowy dostępnych 

(4) Z uwagi na różnice pomiędzy 

krajowymi wymogami dostępności, 

indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i 

mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do 

podejmowania przedsięwzięć biznesowych 

poza swoim krajowym rynkiem. 

Ustanowione przez państwa członkowskie 

krajowe, a nawet regionalne czy lokalne 

wymogi dostępności różnią się obecnie 

zarówno pod względem zakresu, jak i 

poziomu szczegółowości. Te różnice 

wywierają negatywny wpływ na 

konkurencyjność i rozwój gospodarczy, ze 

względu na dodatkowe koszty ponoszone 

w związku z tworzeniem i wprowadzaniem 

na każdy rynek krajowy dostępnych 
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produktów i usług. produktów i usług. Równocześnie w 

przypadku usług transgranicznych organy 

krajowe, producenci i usługodawcy 

działają w warunkach niepewności co do 

wymogów dostępności i obowiązujących 

ram polityki w tej dziedzinie. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Odbiorcy dostępnych produktów i 

usług muszą płacić wysokie ceny ze 

względu na ograniczoną konkurencję 

wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji 

krajowych ogranicza ewentualne korzyści, 

jakie mogłaby przynieść wymiana 

doświadczeń z partnerami krajowymi i 

międzynarodowymi w kwestii reagowania 

na zmiany społeczne i technologiczne. 

(5) Odbiorcy dostępnych produktów, w 

tym w szczególności technologii 

wspomagających, i odbiorcy dostępnych 

usług muszą płacić wysokie ceny ze 

względu na ograniczoną konkurencję 

wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji 

krajowych ogranicza ewentualne korzyści, 

jakie mogłaby przynieść wymiana 

doświadczeń z partnerami krajowymi i 

międzynarodowymi w kwestii reagowania 

na zmiany społeczne i technologiczne. 

 

Poprawka  5 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby stworzyć ekonomię 

skali, ułatwić handel transgraniczny i 

transgraniczną mobilność, pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 

zgodności z niejednolitymi wymogami 

prawnymi w całej Unii. 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii sprzyja zatem lepszemu 

funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 

dzięki czemu można ograniczyć 

rozdrobnienie rynku dostępnych 

produktów i usług, stworzyć ekonomię 

skali, ułatwić handel transgraniczny i 

swobodny przepływ produktów, usług i 

osób, a także mobilność osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osób niepełnosprawnych, oraz pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 
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zgodności z niejednolitymi wymogami 

prawnymi w całej Unii. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze 

środków mających zapewnić im 

niezależność, integrację społeczną i 

zawodową oraz udział w życiu 

społeczności, a także zachęcenie do 

stosowania art. 26 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych i osób starszych do 

korzystania ze środków mających 

zapewnić im niezależność, integrację 

społeczną i zawodową oraz udział w życiu 

społeczności, a także zachęcenie do 

stosowania art. 21, 25 i 26 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ogólnym celem strategii 

jednolitego rynku cyfrowego jest 

uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego 

trwałych korzyści ekonomicznych i 

społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie 

mogą w pełni korzystać z niższych cen i z 

większego wyboru, które może zapewnić 

jednolity rynek, ponieważ transakcje 

transgraniczne on-line nadal są bardzo 

ograniczone. Fragmentacja ogranicza 

popyt na transgraniczne transakcje handlu 

elektronicznego. Istnieje również potrzeba 

wspólnych działań, aby zagwarantować 

pełny dostęp do nowych elektronicznych 

treści dla osób niepełnosprawnych. Należy 

(10) Ogólnym celem strategii 

jednolitego rynku cyfrowego jest 

uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego 

trwałych korzyści ekonomicznych i 

społecznych przez ułatwienie handlu i 

zwiększenie zatrudnienia w Unii. Unijni 

konsumenci wciąż nie mogą w pełni 

korzystać z niższych cen i z większego 

wyboru, które może zapewnić jednolity 

rynek, ponieważ transakcje transgraniczne 

on-line nadal są bardzo ograniczone. 

Fragmentacja ogranicza popyt na 

transgraniczne transakcje handlu 

elektronicznego. Istnieje również potrzeba 

wspólnych działań, aby zagwarantować 
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zatem ujednolicić wymogi dostępności na 

całym jednolitym rynku cyfrowym oraz 

zagwarantować, że wszyscy obywatele 

Unii, bez względu na sprawność, będą 

mogli czerpać z niego korzyści. 

pełny dostęp do nowych elektronicznych 

treści dla osób niepełnosprawnych. Należy 

zatem ujednolicić wymogi dostępności na 

całym jednolitym rynku cyfrowym oraz 

zagwarantować, że wszyscy obywatele 

Unii, bez względu na sprawność, będą 

mogli czerpać z niego korzyści. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności produktów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 

rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności produktów i 

usług oraz środowiska zbudowanego 

związanego z dostarczaniem towarów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 

rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W komunikacie „Europejska 

strategia w sprawie niepełnosprawności 

2010–2020: Odnowione zobowiązanie do 

budowania Europy bez barier”33 określono 

zgodnie z Konwencją dostępność jako 

jeden z ośmiu obszarów działań i 

postawiono sobie za cel zapewnienie 

dostępności produktów i usług. 

(15) W komunikacie „Europejska 

strategia w sprawie niepełnosprawności 

2010–2020: Odnowione zobowiązanie do 

budowania Europy bez barier”33 określono 

zgodnie z Konwencją dostępność jako 

jeden z ośmiu obszarów działań, który 

stanowi jeden z podstawowych warunków 

uczestnictwa w życiu społecznym i ma na 

celu zapewnienie dostępności produktów i 

usług. 

__________________ __________________ 
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33 COM(2010) 636. 33 COM(2010)636. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Każdy produkt i usługa muszą 

spełniać wymogi związane z dostępnością 

określone w art. 3 i wymienione w 

załączniku I, zgodnie z którymi muszą one 

być dostępne dla osób niepełnosprawnych i 

osób starszych. Wymogi dotyczące 

dostępności w handlu elektronicznym mają 

również zastosowanie do internetowej 

sprzedaży usług, o których mowa w art. 1 

ust. 2 lit. a) – e) niniejszej dyrektywy. 

(17) Dla każdego produktu i każdej 

usługi objętej zakresem niniejszej 

dyrektywy musi być dostępne świadectwo 

dostępności określające, które wymogi 

związane z dostępnością określone w art. 3 

i wymienione w załączniku I zostały 

wdrożone, aby dany produkt lub usługa 

stała się dostępna dla osób 

niepełnosprawnych i osób starszych. 

Świadectwo dostępności określa cechy 

ułatwiające dostępność, które stanowią 

część ogólnego opisu produktu, zgodnie z 

wymogami załącznika II, oraz usług, 

zgodnie z wymogami załącznika III. 

Wymogi dotyczące dostępności w handlu 

elektronicznym mają również zastosowanie 

do internetowej sprzedaży usług, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) – e) niniejszej 

dyrektywy. 

 

Poprawka  11 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Konieczne jest wprowadzenie 

wymogów dostępności w jak najmniej 

uciążliwy sposób dla podmiotów 

gospodarczych i państw członkowskich, 

zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami 

wyłącznie produktów i usług, które zostały 

starannie wybrane. 

(18) Konieczne jest wprowadzenie 

wymogów dostępności, które umożliwią 

wszystkim osobom z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osobom 

niepełnosprawnym, pełne korzystanie z 

produktów i usług oraz infrastruktury 

objętej niniejszą dyrektywą. Wymogi 

dostępności należy wprowadzić w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla podmiotów 

gospodarczych i państw członkowskich. 



 

RR\1125427PL.docx 129/422 PE597.391v02-00 

 PL 

 

Poprawka  12 

 

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) Wspólne wymogi dostępności do 

środowiska zbudowanego są istotne dla 

produktów i niezbędne dla zapewnienia 

dostępnych usług i powinny ułatwić 

swobodny przepływ osób 

niepełnosprawnych Dlatego też niniejsza 

dyrektywa zobowiązuje państwa 

członkowskie do objęcia w pełni 

budynków wykorzystywanych do 

świadczenia usług zakresem niniejszej 

dyrektywy, co zapewni spełnienie 

wymogów dostępności określonych w 

załączniku X. 

 

Poprawka  13 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Identyfikując i klasyfikując 

potrzeby osób niepełnosprawnych, jakie 

ma zaspokajać dany produkt lub usługa, 

zasadę projektowania uniwersalnego 

należy postrzegać w świetle uwagi ogólnej 

nr 2(2014) w sprawie artykułu 9 

Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych1a. 

 __________________ 

 1a https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/

PDF/G1403313.pdf?OpenElement 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Wszystkie podmioty gospodarcze 

mające związek z łańcuchem dostaw i 

dystrybucji powinny zagwarantować, że 

udostępniają na rynku wyłącznie produkty 

zgodne z zawartymi w niniejszej 

dyrektywie wymogami dostępności. 

Konieczne jest określenie wyraźnego i 

proporcjonalnego podziału obowiązków 

stosownie do ról odgrywanych przez 

poszczególne podmioty w procesie dostaw 

i dystrybucji. 

(28) Wszystkie podmioty gospodarcze 

mające związek z łańcuchem dostaw i 

dystrybucji powinny zagwarantować, że 

udostępniają na rynku wyłącznie produkty 

zgodne z zawartymi w niniejszej 

dyrektywie wymogami dostępności, w tym 

wymogami sprawozdawczymi. Konieczne 

jest określenie wyraźnego i 

proporcjonalnego podziału obowiązków 

stosownie do ról odgrywanych przez 

poszczególne podmioty w procesie dostaw 

i dystrybucji. 

 

Poprawka  15 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Niniejsza dyrektywa powinna 

opierać się na zasadzie „najpierw myśl na 

małą skalę” i uwzględniać obciążenia 

administracyjne, z którymi borykają się 

MŚP. Zamiast ustanawiać ogólne wyjątki 

i odstępstwa dla przedsiębiorstw, powinna 

ona zawierać proste zasady w zakresie 
oceny zgodności i klauzule ochronne dla 

tych przedsiębiorstw. W związku z tym 

przy ustanawianiu zasad doboru i 

wdrażania najbardziej odpowiednich 

procedur oceny zgodności należy 

uwzględnić sytuację MŚP, a obowiązki 

przeprowadzania oceny zgodności z 

wymogami dostępności należy ograniczyć 

o tyle, o ile nie będą one stanowić 

nieproporcjonalnego obciążenia dla MŚP. 

Ponadto organy nadzoru rynkowego 

powinny działać w sposób proporcjonalny 

do rozmiaru małych przedsiębiorstw oraz 

małego lub nieseryjnego charakteru 

(37) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 

jak najszersze zastosowanie i uwzględniać 

obciążenia administracyjne i koszty 

finansowe, z którymi borykają się MŚP. 

Powinna ona zawierać konkretne i 

skuteczne przepisy w zakresie oceny 

zgodności. Wyjątki od przepisów 

dotyczących oceny zgodności powinny być 

interpretowane z zachowaniem 

bezwzględnej zgodności z niniejszą 

dyrektywą. W związku z tym przy 

ustanawianiu zasad doboru i wdrażania 

najbardziej odpowiednich procedur oceny 

zgodności należy uwzględnić sytuację 

MŚP, a obowiązki przeprowadzania oceny 

zgodności z wymogami dostępności należy 

ograniczyć o tyle, o ile nie będą one 

stanowić nieproporcjonalnego obciążenia 

dla MŚP. Ponadto organy nadzoru 

rynkowego powinny działać w sposób 

proporcjonalny do rozmiaru małych 
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produkcji, bez tworzenia zbędnych 

utrudnień dla MŚP i bez szkody dla 

ochrony interesów publicznych. 

przedsiębiorstw oraz małego lub 

nieseryjnego charakteru produkcji, bez 

tworzenia zbędnych utrudnień dla MŚP i 

bez szkody dla ochrony interesów 

publicznych. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) W celu ułatwienia oceny zgodności 

z mającymi zastosowanie wymogami 

należy przewidzieć domniemanie 

zgodności produktów i usług zgodnych z 

dobrowolnymi normami 

zharmonizowanymi przyjmowanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, 

w celu określenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych związanych z 

tymi wymogami. Komisja opublikowała 

już szereg wniosków o normalizację 

skierowanych do europejskich organizacji 

normalizacyjnych w dziedzinie 

dostępności, które powinny być istotne dla 

przygotowania zharmonizowanych norm. 

(39) W celu ułatwienia oceny zgodności 

z mającymi zastosowanie wymogami 

dotyczącymi dostępności należy 

przewidzieć domniemanie zgodności 

produktów i usług zgodnych z 

dobrowolnymi normami 

zharmonizowanymi przyjmowanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, 

w celu określenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych związanych z 

tymi wymogami. Komisja opublikowała 

już szereg wniosków o normalizację 

skierowanych do europejskich organizacji 

normalizacyjnych w dziedzinie 

dostępności, które powinny być istotne dla 

przygotowania zharmonizowanych norm. 

__________________ __________________ 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE 

i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE 

i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) W przypadku braku 

zharmonizowanych norm lub gdy jest to 

konieczne dla celów harmonizacji rynku 

Komisja powinna mieć możliwość 

przyjmowania aktów wykonawczych 

ustanawiających wspólne specyfikacje 

techniczne dotyczące zawartych w 

niniejszej dyrektywie wymogów 

dostępności. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Do oceny zgodności produktów w 

niniejszej dyrektywie powinna być 

przewidziana wewnętrzna kontrola 

produkcji (moduł A), określona w 

załączniku II do decyzji nr 768/2008/WE, 

ponieważ daje ona podmiotom 

gospodarczym możliwość wykazania, a 

kompetentnym organom nabrania 

pewności, że produkty udostępniane na 

rynku spełniają wymagania dotyczące 

dostępności, nie nakładając jednocześnie 

nieproporcjonalnego obciążenia. 

(42) Do oceny zgodności produktów w 

niniejszej dyrektywie powinna być 

przewidziana wewnętrzna kontrola 

produkcji (moduł A), określona w 

załączniku II do decyzji nr 768/2008/WE, 

ponieważ daje ona podmiotom 

gospodarczym możliwość wykazania, a 

kompetentnym organom nabrania 

pewności, że produkty udostępniane na 

rynku spełniają wymagania dotyczące 

dostępności, zgodnie z przygotowanym 

przez producenta świadectwem 

opisującym funkcje ułatwiające 

dostępność danego urządzenia, nie 

nakładając jednocześnie 

nieproporcjonalnego obciążenia. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 44 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Oznakowanie CE, symbolizujące 

zgodność produktu z zawartymi w 

niniejszej dyrektywie wymogami 

dostępności, jest widoczną konsekwencją 

całego procesu obejmującego ocenę 

zgodności w szerokim znaczeniu. Niniejsza 

dyrektywa powinna być zgodna z 

ogólnymi zasadami regulującymi 

oznakowanie CE, określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 765/200840 

ustanawiającym wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 

do warunków wprowadzania produktów 

do obrotu. 

(44) Oznakowanie CE, symbolizujące 

zgodność produktu z zawartymi w 

niniejszej dyrektywie wymogami 

dostępności, jest widoczną konsekwencją 

całego procesu obejmującego ocenę 

zgodności w szerokim znaczeniu. Niniejsza 

dyrektywa powinna być zgodna z 

ogólnymi zasadami regulującymi 

oznakowanie CE, określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 765/200840. Państwa 

członkowskie powinny wymieniać się 

dobrymi praktykami dotyczącymi 

procedur oceny dostępnych produktów i 

usług oraz powinny się nawzajem na 

bieżąco informować o dostępności 

ekspertów z zakresu dostępnych towarów i 

produktów we współpracy z organizacjami 

parasolowymi działającymi w obszarze 

dostępności i reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne. 

__________________ __________________ 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 

z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 

wymagania w zakresie akredytacji 

i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) 

nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30). 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 

z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 

wymagania w zakresie akredytacji 

i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) 

nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30). 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł -1 

 Cele 

 Aby poprawić funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego, niniejsza dyrektywa ma na 

celu zbliżenie przepisów ustawowych, 
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wykonawczych i administracyjnych 

państw członkowskich oraz 

wyeliminowanie barier dla swobodnego 

przepływu dostępnych produktów i usług. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne; 

a) sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu, systemy operacyjne i 

urządzenia gospodarstwa domowego 

obsługiwane za pomocą interfejsu 

użytkownika wykorzystującego 

technologie informacyjno-

komunikacyjne; 

 

Poprawka  22 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) następujące terminale 

samoobsługowe: 

b) terminale samoobsługowe, takie 

jak: 

(i) bankomaty; (i) bankomaty; 

 (ii) terminale płatnicze; 

(ii) automaty do sprzedaży biletów; (iii) automaty do sprzedaży biletów; 

(iii) urządzenia do odprawy 

samoobsługowej; 

(iv) urządzenia do odprawy 

samoobsługowej; 

 

Poprawka  23 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

b) audiowizualne usługi medialne, 

komercyjne i publiczne portale mediów i 
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zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

internetowe serwisy informacyjne oraz 
związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

 

Poprawka  24 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego; 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego oraz odnośna infrastruktura; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) „projektowanie uniwersalne”, 

znane także pod nazwą „projektowanie dla 

wszystkich”, oznacza projektowanie 

produktów, środowisk, programów i usług, 

z których wszystkie osoby będą mogły 

korzystać w jak największym stopniu i bez 

potrzeby dostosowywania lub 

specjalistycznego projektowania; pojęcie 

„projektowanie uniwersalne” nie wyklucza 

urządzeń wspomagających przeznaczonych 

dla konkretnych grup osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osób niepełnosprawnych, tam gdzie 

urządzenia takie są potrzebne; 

(2) „projektowanie uniwersalne”, 

znane także pod nazwą „projektowanie dla 

wszystkich”, oznacza projektowanie 

produktów, środowisk, programów i usług, 

z których wszystkie osoby będą mogły 

korzystać w jak największym stopniu i bez 

potrzeby dostosowywania lub 

specjalistycznego projektowania; pojęcie 

„projektowanie uniwersalne” nie wyklucza 

urządzeń wspomagających przeznaczonych 

dla konkretnych grup osób, w tym osób 

niepełnosprawnych, tam gdzie urządzenia 

takie są potrzebne; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) „produkt” oznacza substancję, 

preparat lub produkt wytworzony w 

procesie produkcji, niebędący produktem 

żywnościowym, paszą, żywym 

zwierzęciem ani rośliną, produktem 

pochodzenia ludzkiego ani produktem 

uzyskanym z roślin lub zwierząt 

związanym bezpośrednio z ich przyszłą 

reprodukcją; 

(5) „produkt” oznacza substancję, 

preparat lub produkt wytworzony w 

procesie produkcji, niebędący produktem 

żywnościowym, paszą, żywym 

zwierzęciem ani rośliną, produktem 

pochodzenia ludzkiego ani produktem 

uzyskanym z roślin lub zwierząt 

związanym bezpośrednio z ich przyszłą 

reprodukcją, zgodnie z dyrektywą 

2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady46a, z wyjątkiem przypadków 

określonych w niniejszej dyrektywie; 

 _____________________________ 

 46a Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 

2001 r. w sprawie ogólnego 

bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 

z 15.1.2002, s. 4). 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) „usługodawca” oznacza dowolną 

osobę fizyczną lub prawną w Unii w 

rozumieniu art. 56 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

mającą przedsiębiorstwo w państwie 

członkowskim, która oferuje bądź 

świadczy usługi objęte zakresem niniejszej 

dyrektywy; 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) „handel elektroniczny” oznacza (21) „handel elektroniczny” oznacza 
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internetową sprzedaż produktów i usług. internetową sprzedaż produktów i usług, w 

tym wszelkie elementy należące do osób 

trzecich potrzebne do prowadzenia 

sprzedaży internetowej. 

 

Poprawka  29 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) „technologia wspomagająca” 

oznacza dowolny element, część 

wyposażenia lub system produktów 

wykorzystywany w celu zwiększenia, 

utrzymania lub poprawy możliwości 

funkcjonalnych osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych; 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21b) „usługa dostępu” oznacza usługę – 

np. audiodeskrypcję, napisy dialogowe dla 

osób niesłyszących i niedosłyszących lub 

tłumaczenie na język migowy – która 

zwiększa dostępność treści 

audiowizualnych dla osób 

niepełnosprawnych; 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21c) „audiodeskrypcja” oznacza 

dodatkową narrację audio, przeplatającą 

się z dialogami, która opisuje istotne 
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aspekty treści wizualnych mediów 

audiowizualnych, których nie można 

zrozumieć na podstawie samej ścieżki 

dźwiękowej; 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21d) „napisy dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących” oznaczają wyświetlany w 

sposób zsynchronizowany tekst 

odzwierciedlający mowę i inne informacje 

dźwiękowe konieczne do zrozumienia 

treści medialnych; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21e) „głosowe listy dialogowe” 

oznaczają czytane na głos napisy w języku 

danego kraju, jeżeli oryginalna ścieżka 

dialogowa jest w innym języku; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21f) „komunikacja tekstowa w czasie 

rzeczywistym” oznacza komunikację z 

wykorzystaniem transmisji tekstu, gdzie 

znaki są przekazywane przez terminal 

podczas ich wpisywania w taki sposób, że 

komunikacja jest postrzegana przez 

użytkowników jako ciągła; 
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Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 g (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21g) „narzędzie autorskie” oznacza 

oprogramowanie lub składniki 

oprogramowania, które mogą być 

wykorzystywane przez autorów 

(indywidualnie lub zbiorowo) w celu 

tworzenia lub modyfikowania treści na 

użytek innych osób, w tym innych 

autorów; 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 h (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21h) „usługi telekomunikacyjne dla 

osób z upośledzeniami słuchu lub mowy” 

oznaczają usługi telefoniczne obsługiwane 

przez tłumaczy ustnych lub 

oprogramowanie tłumaczeniowe, które 

umożliwiają osobom niesłyszącym, 

niedosłyszącym lub mającym zaburzenia 

mowy komunikację telefoniczną za 

pośrednictwem tłumacza 

(oprogramowania) z osobą, która słyszy 

lub może się komunikować, w sposób 

„funkcjonalnie równoważny” z 

możliwościami osób bez upośledzenia; 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sprzęt komputerowy o ogólnym 2. Sprzęt komputerowy o ogólnym 
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przeznaczeniu i systemy operacyjne muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji I 

załącznika I. 

przeznaczeniu, systemy operacyjne oraz 

urządzenia gospodarstwa domowego 

obsługiwane za pomocą interfejsu 

użytkownika wykorzystującego 

technologie informacyjno-komunikacyjne 
muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

I załącznika I. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Następujące terminale 

samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji II załącznika I. 

3. Terminale samoobsługowe: 

bankomaty, automaty do sprzedaży 

biletów, terminale płatnicze i urządzenia 

do odprawy samoobsługowej muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji II 

załącznika I. 

 

Poprawka  39 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji III załącznika I. 

4. Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji III załącznika I. 

Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność co najmniej jednej usługi 

telekomunikacyjnej dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy opartej 

na przekazie tekstowym i jednej opartej na 

transmisji wideo na całym terytorium 

danego państwa członkowskiego, w 

porozumieniu z organizacjami 

użytkowników, w tym organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne, 

i dbają o to, by te usługi były 

interoperacyjne z usługami 
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telefonicznymi. Państwa członkowskie 

zapewniają również dostępność 

komunikacji audio, wideo i komunikacji 

tekstowej w czasie rzeczywistym z 

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 

służbami ratunkowymi, zgodnie z 

koncepcją „rozmowy totalnej” (ang. „total 

conversation”). 

 

Poprawka  40 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5 Audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji IV załącznika I. 

5. Audiowizualne usługi medialne, 

komercyjne i publiczne portale mediów i 

internetowe serwisy informacyjne oraz 
związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji IV załącznika I. 

 

Poprawka  41 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Do dnia określonego w art. 27 ust. 2 

dostawcy medialnych usług 

audiowizualnych w UE zapewnią 

dostępność swoich usług w następujący 

sposób: 

 – co najmniej 75% wszystkich programów 

powinno zawierać napisy dla osób 

niesłyszących i słabosłyszących; 

 – co najmniej 75% wszystkich programów 

z napisami w języku danego kraju 

powinno zawierać głosowe listy 

dialogowe; 

 – co najmniej 5% wszystkich programów 
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powinno zawierać audiodeskrypcję; 

 – co najmniej 5 % wszystkich programów 

powinno być tłumaczone na język migowy. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Usługi transportu pasażerskiego: 

lotniczego, autobusowego, kolejowego i 

wodnego, strony internetowe, usługi oparte 

na urządzeniach mobilnych, działające w 

czasie rzeczywistym inteligentne systemy 

biletowe oraz samoobsługowe terminale 

informacyjne, automaty do sprzedaży 

biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej, wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego, muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji V 

załącznika I. 

6. Usługi transportu pasażerskiego: 

lotniczego, autobusowego, kolejowego i 

wodnego oraz odnośna infrastruktura, 

strony internetowe, usługi oparte na 

urządzeniach mobilnych, działające w 

czasie rzeczywistym inteligentne systemy 

biletowe oraz samoobsługowe terminale 

informacyjne, automaty do sprzedaży 

biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej, wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego, muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji V i X 

załącznika I. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Usługi bankowe, strony 

internetowe, usługi bankowe oparte na 

urządzeniach mobilnych, terminale 

samoobsługowe, w tym bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych, muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji VI załącznika I. 

7. Usługi bankowe, strony 

internetowe, terminale płatnicze i usługi 

bankowe oparte na urządzeniach 

mobilnych, terminale samoobsługowe, w 

tym bankomaty wykorzystywane do 

świadczenia usług bankowych, muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji VI 

załącznika I. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 9 – akapit 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Treści tworzone przez użytkowników są 

wyłączone z wymogów określonych w 

sekcji VIII załącznika I, natomiast 

dostępne narzędzia autorskie muszą być 

dostępne dla osób niepełnosprawnych i 

ułatwiać przygotowanie treści 

spełniających warunki dostępności 

zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszej dyrektywie. 

 

Poprawka  45 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – 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. Państwa członkowskie gwarantują, 

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, spełnia 

wymogi dostępności określone w sekcji X 

załącznika I, co ma na celu 

maksymalizację korzystania z niego przez 

osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osoby niepełnosprawne. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku wykazania w wyniku 

przeprowadzenia tej procedury zgodności 

W przypadku wykazania w wyniku 

przeprowadzenia tej procedury zgodności 



 

PE597.391v02-00 144/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

takiego produktu z obowiązującymi 

wymogami dostępności, producenci 

sporządzają deklarację zgodności UE i 

umieszczają oznakowanie CE. 

takiego produktu z obowiązującymi 

wymogami dostępności, producenci 

sporządzają deklarację zgodności UE i 

umieszczają oznakowanie CE. 

Umieszczają tam dodatkowe jednoznaczne 

odniesienie do dostępności, np. 

oznaczenie „produkt spełniający wymogi 

dostępności”. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Producenci prowadzą ewidencję 

skarg, produktów niezgodnych z 

wymogami i przypadków wycofania 

produktu od użytkowników, a także 

informują dystrybutorów o tego rodzaju 

działaniach monitorujących. 

4. Producenci prowadzą ewidencję 

skarg w odniesieniu do określonych grup 

osób niepełnosprawnych, ewidencję 

produktów niezgodnych z wymogami i 

przypadków wycofania produktu od 

użytkowników, a także informują 

dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 

monitorujących. 

 

Poprawka  48 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Producenci zapewniają dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi oraz 

dostarczenie informacji na temat 

bezpieczeństwa w języku łatwo 

zrozumiałym przez konsumentów i 

użytkowników końcowych, określonym 

przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 

7. Producenci zapewniają dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi oraz 

informacji na temat bezpieczeństwa w 

różnorakich formatach umożliwiających 

dostęp osobom niepełnosprawnym i w 

języku łatwo zrozumiałym przez 

konsumentów i użytkowników końcowych, 

określonym przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Producenci, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu wyrób jest niezgodny 

z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie 

podejmują niezbędne działania naprawcze 

w celu zapewnienia zgodności wyrobu, 

jego wycofania z obrotu lub, w stosownych 

przypadkach, odzyskania. Ponadto, jeżeli 

produkt stwarza zagrożenie związane z 

dostępnością, producenci niezwłocznie 

informują o tym właściwe organy krajowe 

państw członkowskich, w których produkt 

został udostępniony, podając szczegółowe 

informacje, w szczególności na temat 

niezgodności oraz podjętych środków 

naprawczych. 

8. Producenci, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu wyrób jest niezgodny 

z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie 

podejmują niezbędne działania naprawcze 

w celu zapewnienia zgodności wyrobu, 

jego wycofania z obrotu lub, w stosownych 

przypadkach, wycofania od użytkowników. 

Ponadto, jeżeli produkt charakteryzuje się 

brakiem dostępności, producenci 

niezwłocznie informują o tym właściwe 

organy krajowe państw członkowskich, 

w których produkt został udostępniony na 

rynku, podając szczegółowe informacje, 

w szczególności na temat charakteru 

niezgodności oraz podjętych działań 

naprawczych. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed wprowadzeniem produktu do 

obrotu importerzy gwarantują, że 

producent przeprowadził procedurę oceny 

zgodności określoną w załączniku II. 

Importerzy zapewniają sporządzenie przez 

producenta dokumentacji technicznej, 

zgodnie z zawartymi w załączniku 

wymogami, opatrzenie produktu 

oznakowaniem CE, załączenie do 

aparatury wymaganych dokumentów oraz 

spełnienie przez producenta wymagań 

określonych w art. 5 ust. 5 i 6. 

2. Przed wprowadzeniem produktu do 

obrotu importerzy gwarantują, że 

producent przeprowadził procedurę oceny 

zgodności określoną w załączniku II, w 

oparciu o wydane przez producenta 

świadectwo dostępności. Importerzy 

zapewniają sporządzenie przez producenta 

dokumentacji technicznej, zgodnie z 

zawartymi w załączniku wymogami, 

opatrzenie produktu oznakowaniem CE, 

załączenie do aparatury wymaganych 

dokumentów oraz spełnienie przez 

producenta wymagań określonych w art. 5 

ust. 5 i 6. 
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Poprawka  51 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Usługodawcy przygotowują 

niezbędne informacje zgodnie z 

załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki 

sposób usługi spełniają wymogi 

dostępności, o których mowa w art. 3. 

Informacje podawane są do publicznej 

wiadomości w formie pisemnej i ustnej, w 

tym w sposób dostępny dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi i dla osób 

niepełnosprawnych. Usługodawcy 

przechowują te informacje tak długo, jak 

usługa jest świadczona. 

2. Usługodawcy przygotowują 

niezbędne informacje zgodnie z 

załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki 

sposób ich usługi spełniają wymogi 

dostępności, o których mowa w art. 3. 

Informacje podawane są do publicznej 

wiadomości w różnorakich formatach 

umożliwiających dostęp osobom 

niepełnosprawnym. Usługodawcy 

przechowują te informacje tak długo, jak 

dana usługa jest świadczona. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Usługodawcy zapewniają 

stosowanie odpowiednich procedur w celu 

zagwarantowania, że ciągłe świadczenie 

usług pozostaje w zgodności z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 3. 

Zmiany we właściwościach świadczenia 

usługi oraz zmiany wymogów dostępności, 

o których mowa w art. 3, muszą być 

odpowiednio uwzględnione przez 

usługodawców. W przypadku niezgodności 

dostawcy usług stosują niezbędne środki 

naprawcze w celu zapewnienia dostępności 

usługi zgodnie z wymogami, o których 

mowa w art. 3. 

3. Usługodawcy zapewniają 

stosowanie odpowiednich procedur w celu 

zagwarantowania, że ciągłe świadczenie 

usług pozostaje w zgodności z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 3, oraz 

dbają o to, by w ramach oferowanego 

przez nich portfela usług wszystkie grupy 

osób niepełnosprawnych miały jak 

najszerszy dostęp do usług spełniających 

ich potrzeby pod względem dostępności. 

Zmiany we właściwościach świadczenia 

usługi oraz zmiany wymogów dostępności, 

o których mowa w art. 3, muszą być 

odpowiednio uwzględnione przez 

usługodawców. W przypadku niezgodności 

dostawcy usług stosują niezbędne środki 

naprawcze w celu zapewnienia dostępności 

usługi zgodnie z wymogami, o których 

mowa w art. 3. 

 



 

RR\1125427PL.docx 147/422 PE597.391v02-00 

 PL 

Poprawka  53 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 3, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie wprowadzają one znacznej 

zmiany w wyglądzie lub cechach produktu 

lub usługi, która powoduje zmianę 

podstawowych właściwości tego produktu 

lub usługi. 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 3, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie wprowadzają one znacznej 

zmiany w wyglądzie lub cechach produktu 

lub usługi, która powoduje zmianę 

podstawowych właściwości danego 

produktu lub danej usługi. Producent 

może zdecydować, że spełni wymogi 

dostępności poprzez zastosowanie 

kompatybilnych komponentów 

udostępnianych przez strony trzecie, jeżeli 

staną się one integralną częścią produktu 

i nie spowodują dodatkowych kosztów dla 

użytkownika. 

 

Poprawka  54 

 

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 dodatkowe koszty i 

korzyści dla przedsiębiorstwa w 

odniesieniu do szacowanej korzyści dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osób niepełnosprawnych, z 

uwzględnieniem częstotliwości i czasu 

korzystania z konkretnego produktu lub 

usługi; 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Obciążeń tych nie uznaje się za 

nieproporcjonalne, jeżeli są one 

4. Obciążeń tych nie uznaje się za 

nieproporcjonalne, jeżeli są one 
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kompensowane przez finansowanie z 

innych źródeł niż zasoby własne 

przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak 

prywatnych. 

kompensowane przez finansowanie z 

innych źródeł niż zasoby własne 

przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak 

prywatnych. Braku priorytetu, wiedzy ani 

harmonogramu nie uważa się za 

uzasadnione przyczyny uznawania 

obciążeń za nieproporcjonalne. 

 

Poprawka  56 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ocena, czy zapewnienie zgodności 

z wymogami dostępności dotyczącymi 

produktów lub usług powoduje zasadnicze 

zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, 

dokonywana jest przez przedsiębiorcę. 

5. Ocena, czy zapewnienie zgodności 

z wymogami dostępności dotyczącymi 

produktów lub usług powoduje zasadnicze 

zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, 

dokonywana jest przez przedsiębiorcę we 

współpracy z organizacjami użytkowników 

oraz ekspertami krajowego organu 

nadzoru rynku specjalizującymi się w 

wymogach dostępności. 

 

Poprawka  57 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym właściwe organy 

nadzoru rynku państwa członkowskiego, w 

którym produkt lub usługę wprowadza się 

do obrotu lub udostępnia. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 3. 

Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z 

wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 

stanie dostarczyć odpowiednią 

dokumentację na żądanie organu nadzoru 

rynku. 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym właściwe organy 

nadzoru rynku państwa członkowskiego, w 

którym produkt lub usługę wprowadza się 

do obrotu lub udostępnia. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 3. Aby przyznać 

zwolnienie na mocy takiego wyjątku, 

organ nadzoru rynku weryfikuje wszystkie 

oceny, chyba że przedsiębiorca przedstawił 

ocenę wydaną przez niezależną 

organizację zewnętrzną oficjalnie 
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uznawaną przez organ nadzoru rynku. 
Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z 

wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 

stanie dostarczyć odpowiednią 

dokumentację na żądanie organu nadzoru 

rynku. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Należy ustanowić zorganizowany 

dialog między zainteresowanymi stronami, 

łącznie z osobami niepełnosprawnymi i 

reprezentującymi je organizacjami oraz 

organami nadzoru rynku w celu 

zapewnienia, że ustalono odpowiednie, 

spójne zasady oceny zwolnień. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. Zachęca się państwa członkowskie 

do stworzenia bodźców i wytycznych dla 

mikroprzedsiębiorstw w celu ułatwienia 

wdrożenia niniejszej dyrektywy. Należy 

opracować procedury i wytyczne w 

konsultacji z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, w tym z 

osobami niepełnosprawnymi i 

reprezentującymi je organizacjami. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1 



 

PE597.391v02-00 150/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy organy nadzoru rynku 

jednego państwa członkowskiego podjęły 

działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia 

(WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające 

powody, by sądzić, że dany produkt objęty 

niniejszą dyrektywą stwarza zagrożenie co 

do kwestii związanych z dostępnością 

objętych zakresem niniejszej dyrektywy, 

dokonują one oceny tego produktu pod 

kątem spełnienia wszystkich wymagań 

określonych w niniejszej dyrektywie. 

Odpowiednie podmioty gospodarcze w 

pełni współpracują z organami nadzoru 

rynku. 

W przypadku gdy organy nadzoru rynku 

jednego państwa członkowskiego podjęły 

działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia 

(WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające 

powody, by sądzić, że dany produkt objęty 

niniejszą dyrektywą charakteryzuje się w 

sposób wyraźny i zdecydowany w 

jakimkolwiek aspekcie brakiem 

dostępności w rozumieniu niniejszej 

dyrektywy, dokonują one oceny tego 

produktu pod kątem spełnienia wszystkich 

wymagań określonych w niniejszej 

dyrektywie. Odpowiednie podmioty 

gospodarcze w pełni współpracują z 

organami nadzoru rynku. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) w stosownych przypadkach do 

wszystkich odnośnych przepisów unijnych 

lub do przepisów prawa Unii dotyczących 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  62 

 

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 dodatkowe koszty i 

korzyści dla danego właściwego organu w 

odniesieniu do szacowanej korzyści dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osób niepełnosprawnych, z 

uwzględnieniem częstotliwości i czasu 

korzystania z konkretnego produktu lub 

usługi; 
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Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ocena, czy zgodność z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 21, 

nakłada nieproporcjonalne obciążenia, 

przeprowadzana jest przez dane właściwe 

organy. 

3. Ocena, czy zgodność z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 21, 

nakłada nieproporcjonalne obciążenia, 

przeprowadzana jest przez dane właściwe 

organy. Braku priorytetu, wiedzy ani 

czasu nie uważa się za uzasadnione 

przyczyny uznawania obciążeń za 

nieproporcjonalne. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadkach gdy właściwy 

organ zastosował odstępstwo przewidziane 

w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub 

usługi, powiadamia on o tym Komisję. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 2. 

4. W przypadkach gdy właściwy 

organ zastosował odstępstwo przewidziane 

w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub 

usługi, powiadamia on o tym Komisję. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 2, a powiadomienie 

podaje się do publicznej wiadomości w 

formatach umożliwiających dostęp 

osobom niepełnosprawnym. 

 

Poprawka  65 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Jeżeli Komisja ma powody, by 

podawać w wątpliwość decyzję danego 

właściwego organu, może zwrócić się do 

grupy roboczej, o której mowa w art. 25 

ust. 2a, o wydanie opinii na temat oceny, o 
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której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. 

 

Poprawka  66 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przepisy, na mocy których 

konsument może wszcząć postępowanie na 

mocy prawa krajowego przed sądami lub 

właściwymi organami administracyjnymi, 

aby zapewnić stosowanie krajowych 

przepisów transponujących przepisy 

niniejszej dyrektywy; 

a) przepisy, na mocy których 

konsument może wszcząć postępowanie w 

ramach dostępnego i kompleksowego 

mechanizmu rozpatrywania skarg na 

mocy prawa krajowego przed sądami lub 

właściwymi organami administracyjnymi, 

aby zapewnić stosowanie krajowych 

przepisów transponujących przepisy 

niniejszej dyrektywy; 

 

Poprawka  67 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W celu zapewnienia spójności 

stosowania wymogów określonych w 

niniejszej dyrektywie oraz w celu 

ułatwienia wymiany informacji i 

najlepszych praktyk między organami 

nadzoru rynku Komisja powołuje grupę 

roboczą składającą się z przedstawicieli 

organów krajowych i organizacji 

reprezentujących odpowiednie 

zainteresowane strony, w tym osoby 

niepełnosprawne i reprezentujące je 

organizacje. Jeżeli Komisja uzna to za 

konieczne, grupa robocza wydaje opinię w 

sprawie uzasadnionych wyjątków od tych 

wymogów. 
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Poprawka  68 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 2 – sekcja I – kolumna 1 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne; 

sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu, systemy operacyjne i 

urządzenia gospodarstwa domowego 

obsługiwane za pomocą interfejsu 

użytkownika wykorzystującego 

technologie informacyjno-

komunikacyjne; 

 

Poprawka  69 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 2 – sekcja I – kolumna 2 – punkt 1 

 

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 
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użytkowania; 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

dotyczącymi otwierania, zamykania, 

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 zrozumiały, 

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; 

 (iii) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych; alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 

czytania; 

 d) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, dostarczone 

osobno lub stanowiące część produktu, 

które muszą spełniać następujące 

warunki:  

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

e) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 
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dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie 

z pkt 2; 

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 pkt 2;  

f) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie 

z pkt 2; 

f) połączenie produktu z 

urządzeniami wspomagającymi. 
g) w stosownych przypadkach 

kompatybilność z urządzeniami i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym, w tym technologiami 

związanymi ze słuchem, takimi jak 

aparaty słuchowe, telecewki, implanty 

ślimakowe i urządzenia wspomagające 

słyszenie. 

 

Poprawka  70 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 2 – sekcja I – kolumna 2 – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia: Jeżeli są 

dostępne, usługi wsparcia (działy pomocy 

technicznej, centra obsługi telefonicznej, 

wsparcie techniczne, usługi transmisji 

tekstu dla osób z upośledzeniami słuchu 

lub mowy oraz usługi szkoleniowe) 

zapewniają informacje na temat 

dostępności produktów i ich 

kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  71 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 2 – sekcja I – kolumna 2 – punkt 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

2. Interfejs użytkownika i wymagania 
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funkcjonalności funkcjonalne  

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. d) i e) ich projekt musi w 

miarę możliwości spełniać następujące 

warunki: 

Aby produkt i  interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, o których 

mowa w pkt 1 lit. e) i f), ich projekt w 

miarę możliwości spełnia następujące 

warunki: 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwia komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 

 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku, 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników użycia głosu, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga używania głosu; 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który pozwala użytkownikom o 

ograniczonej zdolności widzenia lepiej 

wykorzystać swoje możliwości wzrokowe, 

między innymi dzięki zapewnieniu 

elastycznych możliwości powiększania 

obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastyczną kontrolę nad wymaganym 

polem widzenia; 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb obsługi, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga od 

użytkownika zdolności widzenia barw; 
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e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości;  

e) jeżeli produkt jest obsługiwany w 

sposób angażujący słuch, umożliwia 

użytkownikom regulowanie głośności lub 

zawiera zaawansowane funkcje audio, aby 

poprawić jakość dźwięku, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio i możliwość regulowania jakości i 

głośności, a także umożliwia elastyczne 

sposoby kontroli i oddzielania głosu od 

szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są 

dostępne jako odrębne strumienie 

dźwięków; 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności; 

 

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

f) jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 
czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden; 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

g) jeżeli jest to produkt wolno stojący 

lub zainstalowany, jego elementy 

komunikacyjne i funkcjonalne należy 

zaprojektować tak, by znajdowały się w 

zasięgu wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonym zasięgu i 

ograniczonej sile fizycznej, lub by wszyscy 

użytkownicy mogli umieścić te elementy w 

swoim zasięgu; 

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 
h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 i) należy zapewnić co najmniej jeden 

tryb obsługi produktu, który sprawia, że 

jego obsługa staje się prostsza i łatwiejsza 

dla wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych; 

 j) jeżeli produkt posiada cechy 
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zapewniające dostępność, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

zachowuje prywatność użytkowników przy 

korzystaniu z tych cech zapewniających 

dostępność. 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 3 – sekcja II – kolumna 1 – nagłówek  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Terminale samoobsługowe: Bankomaty, 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

Terminale samoobsługowe: Bankomaty, 

automaty do sprzedaży biletów, urządzenia 

do odprawy samoobsługowej i terminale 

płatnicze 

 

Poprawka  73 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 3 – sekcja II – kolumna 2 – punkt 1 

 

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; 
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(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) 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. 

 

Poprawka  74 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 3 – sekcja II – kolumna 2 – punkt 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i projektowanie 

uwzględniające potrzebę funkcjonalności  

 

2. Interfejs użytkownika i wymagania 

funkcjonalne 

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, o których 

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

miarę możliwości spełnia następujące 

warunki: 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwia komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 

 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 
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zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku, 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników użycia głosu, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga używania głosu; 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który pozwala użytkownikom o 

ograniczonej zdolności widzenia lepiej 

wykorzystać swoje możliwości wzrokowe, 

między innymi dzięki zapewnieniu 

elastycznych możliwości powiększania 

obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastyczną kontrolę nad wymaganym 

polem widzenia; 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb obsługi, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga od 

użytkownika zdolności widzenia barw; 

e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości;  

e) jeżeli produkt jest obsługiwany w 

sposób angażujący słuch, umożliwia 

użytkownikom regulowanie głośności lub 

zawiera zaawansowane funkcje audio, aby 

poprawić jakość dźwięku, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio i możliwość regulowania jakości i 

głośności, a także umożliwia elastyczne 

sposoby kontroli i oddzielania głosu od 

szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są 

dostępne jako odrębne strumienie 

dźwięków; 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności; 
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g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

f) jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 
czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden; 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

g) jeżeli jest to produkt wolno stojący 

lub zainstalowany, jego elementy 

komunikacyjne i funkcjonalne należy 

zaprojektować tak, by znajdowały się w 

zasięgu wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonym zasięgu i 

ograniczonej sile fizycznej, lub by wszyscy 

użytkownicy mogli umieścić te elementy w 

swoim zasięgu; 

(i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 
h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 i) należy zapewnić co najmniej jeden 

tryb obsługi produktu, który sprawia, że 

jego obsługa staje się prostsza i łatwiejsza 

dla wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych; 

 j) jeżeli produkt posiada cechy 

zapewniające dostępność, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

zachowuje prywatność użytkowników przy 

korzystaniu z tych cech zapewniających 

dostępność.  

 k) nie wymaga od użytkownika 

samodzielnego włączania funkcji 

produktu, która ułatwia dostęp; 

 l) jeżeli wymagana jest reakcja w 

określonym przedziale czasowym, 

użytkownik jest ostrzegany wizualnie, 

dotykiem lub dźwiękiem i ma możliwość 

wydłużenia czasu reakcji; 

 m) produkt jest funkcjonalny, a jego 

części składowe przeznaczone do obsługi, 
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takie jak klawisze i przełączniki/przyciski, 

mają odpowiedni kontrast między 

klawiszami i przełącznikami/przyciskami a 

tłem, oraz są wyczuwalne w dotyku; 

 n) jeżeli zapewnia się klucze, bilety 

lub karty, mają one wyczuwalne w dotyku 

cechy ułatwiające orientację, o ile przy 

stosowaniu klucza, biletu lub karty ważna 

jest ich orientacja; 

 o) jeżeli produkt wykorzystuje cechy 

biologiczne użytkownika, nie może 

ograniczać się do konkretnej cechy 

biologicznej jako jedynego sposobu 

identyfikacji użytkownika czy kontroli 

produktu. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 3 – sekcja II – kolumna 2 – 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 

transmisji tekstu 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, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  76 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 4 – sekcja III – kolumna 2 – punkt A – punkt 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Świadczenie usług powinno się 1. Świadczenie usług powinno się 
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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: 

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 końcowych z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi konsumentów”; 

a) produkty, które stosowane są w 

świadczeniu usług, muszą być zgodne z 

zasadami określonymi w pkt B dotyczącym 

„powiązanych urządzeń końcowych z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi konsumentów”; 

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 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 udostępnia się w 

przystępnym formacie internetowym oraz 

w formie nieinternetowego dokumentu 

elektronicznego, który jest zrozumiały, 

zauważalny i funkcjonalny; 

(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); 

 (iv) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych; alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 

czytania; 

c) zapewnienie dostępności strony 

internetowej w sposób spójny i adekwatny 

do percepcji, obsługi i zrozumienia przez 

c) zapewnienie dostępności strony 

internetowej i usług mobilnych, w tym 

aplikacji mobilnych potrzebnych do 
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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. 

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: 

 (i) jeżeli usługa przewiduje 

dwukierunkową komunikację głosową, 

powinna również umożliwiać równoległą 

komunikację tekstową w czasie 

rzeczywistym w ramach tej samej 

rozmowy; 

 (ii) jeżeli usługa umożliwia 

komunikację dwukierunkową i 

przewidziano w jej ramach korzystanie z 

usług transmisji tekstu dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy, usługa 

ta musi umożliwiać komunikację głosową, 

tekstową w czasie rzeczywistym i/lub 

komunikację wideo, samodzielnie lub w 

dowolnej kombinacji, w przypadku 

zarówno rozmów wychodzących, jak i 

przychodzących; 

 (iii) jeżeli usługa umożliwia 

komunikację dwukierunkową i przewiduje 

komunikację ze służbami ratunkowymi, 

musi ona umożliwiać komunikację 

głosową, tekstową w czasie rzeczywistym 

i/lub komunikację wideo, samodzielnie 

lub w dowolnej kombinacji, w przypadku 

zarówno rozmów wychodzących, jak i 
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przychodzących. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 4 – sekcja III – kolumna 2 – punkt A – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

 Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

transmisji tekstu dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy oraz 

usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla 

użytkowników z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  78 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 4 – sekcja III – kolumna 2 – punkt B – punkt 1 

 

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 
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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, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

dotyczącymi otwierania, zamykania, 

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; 

 (iii) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych; alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 
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druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 

czytania; 

 c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, dostarczone 

osobno lub stanowiące część produktu, 

które muszą spełniać następujące 

warunki:  

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 pkt 2;  

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, 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. 

 

Poprawka  79 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 4 – sekcja III – kolumna 2 – punkt B – punkt 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności 

2. Interfejs użytkownika i wymagania 

funkcjonalne  

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. d) i e) 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. d) i e), ich projekt w 

miarę możliwości spełnia następujące 

warunki: 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwia komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 
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 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku; 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników użycia głosu, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga używania głosu; 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który pozwala użytkownikom o 

ograniczonej zdolności widzenia lepiej 

wykorzystać swoje możliwości wzrokowe, 

między innymi dzięki zapewnieniu 

elastycznych możliwości powiększania 

obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastyczną kontrolę nad wymaganym 

polem widzenia; 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb obsługi, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga od 

użytkownika zdolności widzenia barw; 

e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości; 

e) jeżeli produkt jest obsługiwany w 

sposób angażujący słuch, umożliwia 

użytkownikom regulowanie głośności lub 

zawiera zaawansowane funkcje audio, aby 

poprawić jakość dźwięku, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio i możliwość regulowania jakości i 

głośności, a także umożliwia elastyczne 

sposoby kontroli i oddzielania głosu od 

szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są 

dostępne jako odrębne strumienie 

dźwięków; 
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f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności;  

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

f) jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 
czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden; 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

g) jeżeli jest to produkt wolno stojący 

lub zainstalowany, jego elementy 

komunikacyjne i funkcjonalne należy 

zaprojektować tak, by znajdowały się w 

zasięgu wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonym zasięgu i 

ograniczonej sile fizycznej, lub by wszyscy 

użytkownicy mogli umieścić te elementy w 

swoim zasięgu; 

(i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 
h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 i) należy zapewnić co najmniej jeden 

tryb obsługi produktu, który sprawia, że 

jego obsługa staje się prostsza i łatwiejsza 

dla wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych; 

 j) jeżeli produkt posiada cechy 

zapewniające dostępność, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

zachowuje prywatność użytkowników przy 

korzystaniu z tych cech zapewniających 

dostępność. 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 4 – sekcja III – kolumna 2 – punkt B – punkt 2 a (nowy) 
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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 użytkownikom z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osobom niepełnosprawnym. 

 

Poprawka  81 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 5 – sekcja IV – kolumna 2 – punkt 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 należy 

przekazać w różnorakich formatach 

umożliwiających dostęp osobom 

niepełnosprawnym na następujących 

warunkach: 

(i) treść informacji musi być dostępna (i) informacje należy udostępnić w 
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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; 

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 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. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 5 – sekcja III – kolumna 2 – punkt A – punkt 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zapewnienie przez dostawców 

audiowizualnych usług medialnych 

odpowiedniej jakości usług dostępu, w 

porozumieniu z organizacjami 

użytkowników, w tym organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne, 

oraz w oparciu o progresywny i rozsądny 

harmonogram: jeżeli usługa umożliwia 

komunikację dwukierunkową i 

przewidziano w jej ramach korzystanie z 

usług transmisji tekstu dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy, usługa 

ta musi umożliwiać komunikację głosową, 

tekstową w czasie rzeczywistym i/lub 

komunikację wideo, samodzielnie lub w 

dowolnej kombinacji, w przypadku 

zarówno rozmów wychodzących, jak i 

przychodzących; 

 (i) Usługodawcy zapewniają, aby 

napisy dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących były dobrze 

zsynchronizowane z odnośnym 

materiałem wideo, jak również czytelne, 

dokładne i zrozumiałe w celu wiernego 

oddania informacji dźwiękowej. Powyższe 

obejmuje określenie specyfikacji jakości 

dotyczących co najmniej rodzaju czcionki, 

rozmiaru czcionki, kontrastu i kolorów, 

jakie mają zostać użyte, a także w miarę 

możliwości niezbędne wymogi 

zapewniające użytkownikom sterowanie 

napisami. 

 (ii) Usługodawcy zapewniają, aby 

audiodeskrypcja i głosowa lista dialogowa 

były dobrze zsynchronizowane z 

odnośnym materiałem wideo. Powyższe 

obejmuje określenie specyfikacji jakości 

dotyczących umieszczenia treści 

dźwiękowych oraz jasności 

audiodeskrypcji i głosowej listy 

dialogowej, a także niezbędne wymogi 

zapewniające użytkownikom sterowanie 

tymi funkcjami. 

 (iii) Usługodawcy zapewniają, aby 

tłumaczenie na język migowy było 
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dokładne i zrozumiałe w celu wiernego 

oddania informacji dźwiękowej. Powyższe 

obejmuje określenie wymagań 

zawodowych wobec odnośnych tłumaczy 

oraz specyfikacji jakości dotyczących 

sposobu tłumaczenia na język migowy. W 

miarę możliwości technicznych określa się 

wymogi zapewniające użytkownikom 

sterowanie tłumaczeniem na język 

migowy. 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 5 – sekcja IV – kolumna 2 – punkt A – punkt 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Usługi wsparcia 

 Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

transmisji tekstu dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy oraz 

usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla 

użytkowników, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  84 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 5 – sekcja IV – kolumna 2 – punkt B – punkt 1 

 

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 

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 
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tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy: 

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, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

dotyczącymi otwierania, zamykania, 

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 (ii) producent opisuje i wyjaśnia 
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alternatywy dla treści nietekstowych;  sposób korzystania z funkcji produktu, 

które ułatwiają jego dostępność, oraz 

kompatybilność produktu z technologiami 

wspomagającymi; 

 (iii) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych; alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 

czytania; 

 c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, dostarczone 

osobno lub stanowiące część produktu, 

które muszą spełniać następujące 

warunki:  

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 pkt 2;  

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, 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. 

 

Poprawka  85 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 5 – sekcja IV – kolumna 2 – punkt B – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności 

2. Interfejs użytkownika i wymagania 

funkcjonalne  

Aby produkt i interfejs użytkownika Aby produkt i interfejs użytkownika 
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spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. d) i e) ich projekt musi w 

miarę możliwości spełniać następujące 

warunki: 

spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. d) i e), ich projekt w 

miarę możliwości spełnia następujące 

warunki: 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwia komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 

 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku, 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników użycia głosu, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga używania głosu; 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który pozwala użytkownikom o 

ograniczonej zdolności widzenia lepiej 

wykorzystać swoje możliwości wzrokowe, 

między innymi dzięki zapewnieniu 

elastycznych możliwości powiększania 

obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastyczną kontrolę nad wymaganym 

polem widzenia; 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb obsługi, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga od 

użytkownika zdolności widzenia barw; 
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e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości; 

e) jeżeli produkt jest obsługiwany w 

sposób angażujący słuch, umożliwia 

użytkownikom regulowanie głośności lub 

zawiera zaawansowane funkcje audio, aby 

poprawić jakość dźwięku, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio i możliwość regulowania jakości i 

głośności, a także umożliwia elastyczne 

sposoby kontroli i oddzielania głosu od 

szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są 

dostępne jako odrębne strumienie 

dźwięków; 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności; 

 

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

f) jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 
czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden; 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

g) jeżeli jest to produkt wolno stojący 

lub zainstalowany, jego elementy 

komunikacyjne i funkcjonalne należy 

zaprojektować tak, by znajdowały się w 

zasięgu wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonym zasięgu i 

ograniczonej sile fizycznej, lub by wszyscy 

użytkownicy mogli umieścić te elementy w 

swoim zasięgu; 

(i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 
h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 (i) należy zapewnić co najmniej jeden 

tryb obsługi produktu, który sprawia, że 

jego obsługa staje się prostsza i łatwiejsza 

dla wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych; 

 j) jeżeli produkt posiada cechy 
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zapewniające dostępność, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

zachowuje prywatność użytkowników przy 

korzystaniu z tych cech zapewniających 

dostępność. 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 5 – sekcja IV – kolumna 2 – punkt 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 

transmisji tekstu 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, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  87 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 6 – sekcja V – kolumna 2 – punkt 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 należy 

przekazać w różnorakich formatach 

umożliwiających dostęp osobom 
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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 należy udostępnić 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 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. 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 6 – sekcja V – kolumna 2 – punkt A – punkt 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

transmisji tekstu dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy oraz 

usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla 

użytkowników, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  89 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 6 – sekcja V – kolumna 2 – punkt B – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 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. 

a) 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. 

 

Poprawka  90 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 6 – sekcja V – kolumna 2 – punkt C – punkt 1  
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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 należy udostępnić 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 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 

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 
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międzynarodowym. technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym. 

 

Poprawka  91 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 6 – sekcja V – kolumna 2 – punkt D – punkt 1 

 

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; 

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 

c) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie 
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z pkt 2;  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. 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – kolumna 2 – punkt D – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. 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 użytkownikom z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osobom niepełnosprawnym. 

 

Poprawka  93 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Załącznik I – wiersz 6 – sekcja V – kolumna 2 – punkt D – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności 

2. Interfejs użytkownika i wymagania 

funkcjonalne  

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 

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, o których 

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

miarę możliwości spełnia następujące 
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warunki: warunki: 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwia komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 

 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku, 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników użycia głosu, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga używania głosu; 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który pozwala użytkownikom o 

ograniczonej zdolności widzenia lepiej 

wykorzystać swoje możliwości wzrokowe, 

między innymi dzięki zapewnieniu 

elastycznych możliwości powiększania 

obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastyczną kontrolę nad wymaganym 

polem widzenia; 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb obsługi, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga od 

użytkownika zdolności widzenia barw; 
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e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości; 

e) jeżeli produkt jest obsługiwany w 

sposób angażujący słuch, umożliwia 

użytkownikom regulowanie głośności lub 

zawiera zaawansowane funkcje audio, aby 

poprawić jakość dźwięku, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio i możliwość regulowania jakości i 

głośności, a także umożliwia elastyczne 

sposoby kontroli i oddzielania głosu od 

szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są 

dostępne jako odrębne strumienie 

dźwięków; 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności;  

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

f) jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 
czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden; 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

g) jeżeli jest to produkt wolno stojący 

lub zainstalowany, jego elementy 

komunikacyjne i funkcjonalne należy 

zaprojektować tak, by znajdowały się w 

zasięgu wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonym zasięgu i 

ograniczonej sile fizycznej, lub by wszyscy 

użytkownicy mogli umieścić te elementy w 

swoim zasięgu; 

(i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 
h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 (i) należy zapewnić co najmniej jeden 

tryb obsługi produktu, który sprawia, że 

jego obsługa staje się prostsza i łatwiejsza 

dla wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych; 

 j) jeżeli produkt posiada cechy 
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zapewniające dostępność, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

zachowuje prywatność użytkowników przy 

korzystaniu z tych cech zapewniających 

dostępność. 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 7 – sekcja VI – kolumna 1 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Usługi bankowe; strony internetowe 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych; usługi bankowe oparte na 

telefonii komórkowej; terminale 

samoobsługowe, w tym bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych 

Usługi bankowe; strony internetowe 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych; usługi bankowe oparte na 

telefonii komórkowej; terminale 

samoobsługowe, w tym bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych i terminale płatnicze. 

 

Poprawka  95 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 7 – sekcja VI – kolumna 2 – punkt 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 D; 

a) produkty, które stosowane są w 

świadczeniu usług, muszą być zgodne z 

zasadami określonymi w pkt D; 

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 należy 

przekazać w różnorakich formatach 

umożliwiających dostęp osobom 

niepełnosprawnym na następujących 
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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 należy udostępnić 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 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) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

d) funkcje, praktyki, strategie i 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osób niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 7 – sekcja VI – kolumna 2 – punkt A – punkt 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

 Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

transmisji tekstu dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy oraz 

usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla 

użytkowników, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

  

 

Poprawka  97 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 7 – sekcja VI – kolumna 2 – punkt B – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 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. 

a) 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. 

 

Poprawka  98 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 7 – sekcja VI – kolumna 2 – punkt C – punkt 1  
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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 należy udostępnić 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 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 

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 
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międzynarodowym. technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym. 

 

Poprawka  99 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 7 – sekcja VI – kolumna 2 – punkt D – punkt 1 

 

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; 

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 

c) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie 



 

RR\1125427PL.docx 191/422 PE597.391v02-00 

 PL 

z pkt 2;  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. 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 7 – sekcja VI – kolumna 2 – punkt D – punkt 1 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. 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 użytkownikom z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osobom niepełnosprawnym. 

 

Poprawka  101 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 7 – sekcja VI – kolumna 2 – punkt D – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności 

2. Interfejs użytkownika i wymagania 

funkcjonalne  

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 

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, o których 

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

miarę możliwości spełnia następujące 
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warunki: warunki: 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwia komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 

 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku; 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników użycia głosu, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga używania głosu; 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który pozwala użytkownikom o 

ograniczonej zdolności widzenia lepiej 

wykorzystać swoje możliwości wzrokowe, 

między innymi dzięki zapewnieniu 

elastycznych możliwości powiększania 

obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastyczną kontrolę nad wymaganym 

polem widzenia; 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb obsługi, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga od 

użytkownika zdolności widzenia barw; 
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e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości; 

e) jeżeli produkt jest obsługiwany w 

sposób angażujący słuch, umożliwia 

użytkownikom regulowanie głośności lub 

zawiera zaawansowane funkcje audio, aby 

poprawić jakość dźwięku, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio i możliwość regulowania jakości i 

głośności, a także umożliwia elastyczne 

sposoby kontroli i oddzielania głosu od 

szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są 

dostępne jako odrębne strumienie 

dźwięków; 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności; 

 

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

f) jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 
czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden; 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

g) jeżeli jest to produkt wolno stojący 

lub zainstalowany, jego elementy 

komunikacyjne i funkcjonalne należy 

zaprojektować tak, by znajdowały się w 

zasięgu wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonym zasięgu i 

ograniczonej sile fizycznej, lub by wszyscy 

użytkownicy mogli umieścić te elementy w 

swoim zasięgu; 

(i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 
h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 (i) należy zapewnić co najmniej jeden 

tryb obsługi produktu, który sprawia, że 

jego obsługa staje się prostsza i łatwiejsza 

dla wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych; 

 j) jeżeli produkt posiada cechy 
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zapewniające dostępność, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

zachowuje prywatność użytkowników przy 

korzystaniu z tych cech zapewniających 

dostępność. 

 

Poprawka  102 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 8 – sekcja VII – kolumna 2 – punkt 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 „Produkty”; 

a) produkty, które stosowane są w 

świadczeniu usług, muszą być zgodne 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: 

b) 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 należy udostępnić 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 wspomagającymi; 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

(iii) informacje elektroniczne, włącznie 

z odpowiednimi aplikacjami internetowymi 
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odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 
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. 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 8 – sekcja VII – kolumna 2 – punkt A – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

transmisji tekstu dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy oraz 

usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej kompatybilności z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla 
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użytkowników, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

Poprawka  104 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 8 – sekcja VII – kolumna 2 – punkt B – punkt 1 

 

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; 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

dotyczącymi otwierania, zamykania, 

stosowania i pozbywania się, a także 

informacjami na temat marki, nazwy i 

rodzaju produktu, które: 

 (i) spełniają wymogi określone w lit. 

a);  
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 (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; and 

(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; 

 (iii) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych; alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 

czytania; 

 c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, dostarczone 

osobno lub stanowiące część produktu, 

które muszą spełniać następujące 

warunki:  

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 pkt 2;  

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie 

z pkt 2; 

f) połączenie produktu z 

urządzeniami wspomagającymi. 

f) w stosownych przypadkach 

kompatybilność z urządzeniami i 



 

PE597.391v02-00 198/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym, w tym 

technologiami związanymi ze słuchem, 

takimi jak aparaty słuchowe, telecewki, 

implanty ślimakowe i urządzenia 

wspomagające słyszenie. 

 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 8 – sekcja VII – kolumna 2 – punkt B – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

transmisji tekstu 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, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  106 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 8 – sekcja VII – kolumna 2 – punkt B – punkt 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności 

2. Interfejs użytkownika i wymagania 

funkcjonalne  

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. d) i e) 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. d) i e), ich projekt w 

miarę możliwości spełnia następujące 

warunki: 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

a) umożliwia komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 
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sensoryczny; sensoryczny, w tym: 

 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku, 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników użycia głosu, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga używania głosu; 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który pozwala użytkownikom o 

ograniczonej zdolności widzenia lepiej 

wykorzystać swoje możliwości wzrokowe, 

między innymi dzięki zapewnieniu 

elastycznych możliwości powiększania 

obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastyczną kontrolę nad wymaganym 

polem widzenia; 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb obsługi, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga od 

użytkownika zdolności widzenia barw; 

e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości; 

e) jeżeli produkt jest obsługiwany w 

sposób angażujący słuch, umożliwia 

użytkownikom regulowanie głośności lub 

zawiera zaawansowane funkcje audio, aby 

poprawić jakość dźwięku, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio i możliwość regulowania jakości i 

głośności, a także umożliwia elastyczne 

sposoby kontroli i oddzielania głosu od 

szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są 

dostępne jako odrębne strumienie 
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dźwięków; 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności; 

 

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

f) jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 
czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden; 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

g) jeżeli jest to produkt wolno stojący 

lub zainstalowany, jego elementy 

komunikacyjne i funkcjonalne należy 

zaprojektować tak, by znajdowały się w 

zasięgu wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonym zasięgu i 

ograniczonej sile fizycznej, lub by wszyscy 

użytkownicy mogli umieścić te elementy w 

swoim zasięgu; 

(i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 
h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 (i) należy zapewnić co najmniej jeden 

tryb obsługi produktu, który sprawia, że 

jego obsługa staje się prostsza i łatwiejsza 

dla wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych; 

 j) jeżeli produkt posiada cechy 

zapewniające dostępność, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 
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zachowuje prywatność użytkowników przy 

korzystaniu z tych cech zapewniających 

dostępność.  

 

Poprawka  107 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 9 – sekcja VIII – kolumna 2 – punkt 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 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 należy udostępnić 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 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 

b) zapewnienie dostępności strony 

internetowej i usług mobilnych, w tym 

aplikacji mobilnych potrzebnych do 
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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. 

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. 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – wiersz 9 – sekcja VIII – kolumna 2 – punkt A – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia: Jeżeli są 

dostępne, usługi wsparcia (działy pomocy 

technicznej, centra obsługi telefonicznej, 

wsparcie techniczne, usługi transmisji 

tekstu dla osób z upośledzeniami słuchu 

lub mowy oraz usługi szkoleniowe) 

zapewniają informacje na temat 

dostępności usługi i jej kompatybilności z 

technologiami wspomagającymi, 

korzystając ze sposobów komunikacji 

dostępnych dla użytkowników z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osób niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  109 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 

 

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 

1. Projektowanie i produkcja: 

Produkty powinny być tak zaprojektowane 

i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osoby 

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

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy: 

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, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

dotyczącymi otwierania, zamykania, 

stosowania i pozbywania się, a także 

informacjami na temat marki, nazwy i 

rodzaju produktu, które: 

 (i) spełniają wymogi określone w pkt 

1a;  

 (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 

(i) udostępnia się je w przystępnym 

formacie internetowym oraz w formie 

nieinternetowego dokumentu 

elektronicznego, który jest zauważalny i 

funkcjonalny; and 
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sensorycznego; i 

(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; 

 (iii) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych; alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 

czytania; 

 c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, dostarczone 

osobno lub stanowiące część produktu, 

które muszą spełniać następujące 

warunki:  

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 pkt 2;  

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, 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. 

 

Poprawka  110 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

2. Interfejs użytkownika i wymagania 

funkcjonalne  
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funkcjonalności 

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. d) i e) 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. d) i e), ich projekt w 

miarę możliwości spełnia następujące 

warunki: 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwia komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 

 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku, 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników użycia głosu, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga używania głosu; 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który pozwala użytkownikom o 

ograniczonej zdolności widzenia lepiej 

wykorzystać swoje możliwości wzrokowe, 

między innymi dzięki zapewnieniu 

elastycznych możliwości powiększania 

obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania pierwszego planu od tła oraz 

elastyczną kontrolę nad wymaganym 

polem widzenia; 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb obsługi, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który nie wymaga od 

użytkownika zdolności widzenia barw; 
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e) zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 

oraz poprawą wyrazistości; 

e) jeżeli produkt jest obsługiwany w 

sposób angażujący słuch, umożliwia 

użytkownikom regulowanie głośności lub 

zawiera zaawansowane funkcje audio, aby 

poprawić jakość dźwięku, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

wykorzystuje zaawansowane funkcje 

audio i możliwość regulowania jakości i 

głośności, a także umożliwia elastyczne 

sposoby kontroli i oddzielania głosu od 

szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są 

dostępne jako odrębne strumienie 

dźwięków; 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności; 

 

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

f) jeżeli produkt wymaga obsługi 

manualnej, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który umożliwia 

użytkownikom korzystanie z tego 

produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi niewymagających 
czynności z zakresu motoryki małej, 

sprawności manualnej ani siły w rękach, 

ani też jednoczesnego manipulowania 

większą liczbą przełączników niż jeden; 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

g) jeżeli jest to produkt wolno stojący 

lub zainstalowany, jego elementy 

komunikacyjne i funkcjonalne należy 

zaprojektować tak, by znajdowały się w 

zasięgu wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonym zasięgu i 

ograniczonej sile fizycznej, lub by wszyscy 

użytkownicy mogli umieścić te elementy w 

swoim zasięgu; 

(i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 
h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 (i) należy zapewnić co najmniej jeden 

tryb obsługi produktu, który sprawia, że 

jego obsługa staje się prostsza i łatwiejsza 

dla wszystkich użytkowników, w tym 

użytkowników o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych; 

 j) jeżeli produkt posiada cechy 
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zapewniające dostępność, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

zachowuje prywatność użytkowników przy 

korzystaniu z tych cech zapewniających 

dostępność. 

 

Poprawka  111 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – 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) udostępnianie środowiska 

zbudowanego, w którym świadczona jest 

usługa, łącznie z infrastrukturą 

transportową, zgodnie z częścią C, bez 

uszczerbku dla przepisów krajowych i 

unijnych przepisów dotyczących ochrony 

narodowych dóbr kultury o wartości 

artystycznej, historycznej lub 

archeologicznej; 

a) udostępnianie środowiska 

zbudowanego, w którym świadczona jest 

usługa, łącznie z infrastrukturą 

transportową, zgodnie z częścią C, bez 

uszczerbku dla przepisów krajowych i 

unijnych przepisów dotyczących ochrony 

narodowych dóbr kultury o wartości 

artystycznej, historycznej lub 

archeologicznej; 

b) udostępnianie obiektów, w tym 

pojazdów, jednostek pływających i 

urządzeń niezbędnych do świadczenia 

usług w następujący sposób: 

b) udostępnianie obiektów, w tym 

pojazdów, jednostek pływających i 

urządzeń niezbędnych do świadczenia 

usług w następujący sposób: 

(i) projekt ich przestrzeni zbudowanej 

powinien być zgodny z wymogami 

określonymi w części C w odniesieniu do 

wsiadania i wysiadania, przemieszczania 

się i korzystania z nich; 

(i) projekt ich przestrzeni zbudowanej 

powinien być zgodny z wymogami 

określonymi w części C w odniesieniu do 

wsiadania i wysiadania, przemieszczania 

się i korzystania z nich; 

(ii) informacje muszą być dostępne na 

różne sposoby i za pośrednictwem więcej 

niż jednego kanału sensorycznego; 

(ii) informacje muszą być dostępne na 

różne sposoby i za pośrednictwem więcej 

niż jednego kanału sensorycznego; 

(iii)  należy zapewnić alternatywy dla 

wizualnych treści nietekstowych. 

(iii)  należy zapewnić alternatywy dla 

wizualnych treści nietekstowych. 

c) zapewnienie dostępności 

produktów, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

c) produkty, które stosowane są w 

świadczeniu usług, muszą być zgodne z 

zasadami określonymi w części A; 
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określonymi w części A; 

d) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

d) informacje na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń należy 

przekazać w formatach cyfrowych 

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 należy udostępnić 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 wspomagającymi; 

(iii) zgodnie z lit. e) 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. e); 

e) 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. 

e) zapewnienie dostępności stron i 

aplikacji internetowych 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 solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

f) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

f) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

g) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

g) funkcje, praktyki, strategie i 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 
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świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osób niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część C – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Minimalna liczba dostępnych 

pomieszczeń przypadająca na obiekt 

wynosi: 

 a) 1 dostępne pomieszczenie w 

obiekcie, w którym ogólna liczba 

pomieszczeń nie przekracza 20; 

 b) 2 dostępne pomieszczenia w 

obiekcie, w którym ogólna liczba 

pomieszczeń wynosi więcej niż 20, ale 

mniej niż 50; 

 c) 1 dodatkowe dostępne 

pomieszczenie na każde dodatkowe 50 

pomieszczeń. 
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19.4.2017 

OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI (*) 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług 

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

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Keith Taylor 

(*) Komisje zaangażowane – art. 54 Regulaminu 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Celem proponowanej dyrektywy jest wsparcie działań państw członkowskich zmierzających 

do spełnienia ich zobowiązań krajowych, jak również zobowiązań dotyczących dostępności 

wynikających z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, 

której stroną jest UE oraz 25 spośród jej państw członkowskich. 

 

W sektorze transportu dyrektywa skupia się na niedyskryminacji i udzielaniu pomocy osobom 

o ograniczonej możliwości poruszania się podczas korzystania z transportu, zwłaszcza w 

odniesieniu do rozporządzeń dotyczących praw pasażerów we wszystkich rodzajach 

transportu. 

 

Istnieją już unijne przepisy dotyczące dostępności pojazdów pasażerskich transportu 

publicznego i standardy techniczne zapewniające tę dostępność w wybranych rodzajach 

transportu, a dyrektywa nie wpłynie na zakres ich stosowania. 

 

Definicje 

 

Sprawozdawca rozszerza definicję „osób z ograniczeniami funkcjonalnymi”, obejmując nią 

„osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” zgodnie z postulatami organizacji 

pozarządowych. 

 

Zakres 

 

W niektórych poprawkach zaproponowano rozszerzenie zakresu dyrektywy. Rodzaje 

transportu powinny obejmować także środki transportu miejskiego. W przeciwnym razie 

intermodalność jest nieskuteczna. Swobodne przemieszczanie się nie będzie możliwe, jeśli 

dostępność nie zostanie rozszerzona na ośrodki miejskie. 
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Należy także dostosować środowisko zbudowane w taki sposób, aby rzeczywiście umożliwić 

dostępność do głównych systemów transportowych. Sprawozdawca proponuje, aby na mocy 

dyrektywy zobowiązać do tego państwa członkowskie. 

 

Wśród głównych celów dyrektywy wymieniono także usługi turystyczne. 

 

Europejskie prawodawstwo kolejowe jest najlepiej dostosowanym do nowych kryteriów 

dostępności sektorem transportu, niniejsza opinia ma jednak na celu objęcie przepisami 

krajowymi pozostałych sektorów transportu, włączając w niektórych przypadkach sektor 

prywatny. 

 

Data graniczna 

 

Data wprowadzenia w życie omawianej dyrektywy powinna zostać skrócona z sześciu lat do 

lat czterech, z wyjątkiem dostosowania środowiska zbudowanego i pojazdów (tu należy 

zachować termin sześciu lat). 

 

POPRAWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu niektórych dostępnych 

produktów i usług. Poprawi to podaż 

dostępnych produktów i usług na rynku 

wewnętrznym. 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu dostępnych produktów i usług. 

Poprawi to podaż dostępnych produktów i 

usług na rynku wewnętrznym. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych lub osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie 

wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności 

UE. Warunki, w których produkty i usługi 

są bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i ułatwiają 

prowadzenie niezależnego życia. 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych lub osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie 

wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności 

UE. Warunki, w których produkty i usługi 

są bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i są podstawą 

prowadzenia niezależnego życia. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają 

bariery dla swobodnego przepływu tych 

produktów i usług oraz zakłócają skuteczną 

konkurencję na rynku wewnętrznym. 

Bariery te mają szczególny wpływ na 

podmioty gospodarcze, w szczególności na 

małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi 

oraz dla osób niepełnosprawnych stwarzają 

bariery dla swobodnego przepływu tych 

produktów i usług oraz zakłócają skuteczną 

konkurencję na rynku wewnętrznym. 

Bariery te mają szczególny wpływ na 

podmioty gospodarcze, w szczególności na 

małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby stworzyć ekonomię 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby stworzyć ekonomię 
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skali, ułatwić handel transgraniczny i 

transgraniczną mobilność, pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 

zgodności z niejednolitymi wymogami 

prawnymi w całej Unii. 

skali, ułatwić handel transgraniczny, 

swobodny przepływ produktów i usług, 

swobodny przepływ osób oraz 
transgraniczną mobilność, pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 

zgodności z niejednolitymi wymogami 

prawnymi w całej Unii. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) mając na uwadze art. 10 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) wymaga, aby przy określaniu i 

realizacji swoich strategii politycznych i 

działań Unia zwalczała dyskryminację ze 

względu na niepełnosprawność, a art. 19 

TFUE daje jej prawo do przyjmowania 

prawodawstwa, aby zwalczać taką 

dyskryminację; 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze 

środków mających zapewnić im 

niezależność, integrację społeczną i 

zawodową oraz udział w życiu 

społeczności, a także zachęcenie do 

stosowania art. 26 Karty praw 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze 

środków mających zapewnić im 

niezależność, integrację społeczną i 

zawodową, poszanowanie godności oraz 

udział w życiu społeczności, z myślą o 

zapewnieniu równości kobiet i mężczyzn, a 
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podstawowych Unii Europejskiej. także ma na celu zachęcenie do 

stosowania art. 21 i 26 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej i 

Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych (zwanej dalej 

„Konwencją”), które zakazują w sposób 

wyraźny dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność i zapewniają równy 

udział osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym. 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) W sektorze transportu kolejowego 

dyrektywa (UE) 2016/797 w sprawie 

interoperacyjności systemu kolei w 

UE1aoraz techniczne specyfikacje 

interoperacyjności określone w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1300/2014 (TSI PRM)1b jednoznacznie 

odnoszą się do wymogów dostępności, o 

których mowa w art. 9 Konwencji i 

wdrażają te wymogi. Zatem instrumenty te 

regulują dostępność dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się. W celu 

zapewnienia spójności przepisów 

dyrektywy (EU) 2016/797 i rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1300/2014 oraz 

europejskiego aktu w sprawie dostępności 

przyszły przegląd TSI PRM powinien 

również uwzględniać wymogi dostępności 

wynikające z europejskiego aktu w 

sprawie dostępności. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z 

dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 

interoperacyjności systemu kolei w Unii 

Europejskiej (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 

44–101). 

 1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
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1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 

12.12.2014, s. 110–178). 

 1c Wniosek dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych 

państw członkowskich w odniesieniu do 

wymogów dostępności produktów i usług 

(COM(2015) 0615. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12b) Należy również mieć na uwadze, że 

istnieją usługi dla osób 

niepełnosprawnych i należy również to 

uwzględnić. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12c) Artykuł 4 Konwencji wzywa do 

badań nad nowymi technologiami, do 

rozwoju takich technologii, propagowania 

ich dostępności i korzystania z nich, w tym 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych, przyrządów 

ułatwiających poruszanie się, urządzeń i 

technologii wspomagających 

odpowiednich dla osób 

niepełnosprawnych. W Konwencji 

wezwano również do nadania priorytetu 

technologiom przystępnym kosztowo; 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności produktów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 

rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności produktów i 

usług oraz środowiska zbudowanego 

związanego z dostarczaniem towarów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 

rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Komisja powinna zachęcać 

właściwe władze, także władze na szczeblu 

lokalnym, do włączania wolnej od barier 

dostępności usług transportu miejskiego 

do ich planów zrównoważonej mobilności 

miejskiej. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Oprócz wymogów ustanowionych 

w niniejszej dyrektywie należy dołożyć 

starań w celu wdrażania i stosowania 

ustawodawstwa Unii dotyczącego praw 

pasażerów w transporcie lotniczym, 
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kolejowym, autobusowym i transporcie 

śródlądowymi drogami wodnymi. 

Działania te powinny się koncentrować na 

kwestiach intermodalnych w celu 

promowania wolnej od barier dostępności, 

łącznie z takimi aspektami jak 

infrastruktura i pojazdy. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13c) Komisja powinna zachęcać władze 

miejskie do włączania wolnej od barier 

dostępności usług transportu miejskiego 

do ich planów zrównoważonej mobilności 

miejskiej oraz do zachęcać je do 

regularnego publikowania wykazu 

najlepszych praktyk w zakresie wolnej od 

barier dostępności usług transportu 

miejskiego i mobilności. 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Wykaz produktów i usług objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy jest 

wynikiem badania przeprowadzonego w 

trakcie przygotowywania oceny skutków, 

które pozwoliło zidentyfikować te 

produkty i usługi dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla 

osób niepełnosprawnych i starszych, dla 

których państwa członkowskie przyjęły lub 

prawdopodobnie przyjmą rozbieżne 

krajowe wymogi dostępności. 

(16) Wykaz produktów i usług objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy jest 

wynikiem badania przeprowadzonego w 

trakcie przygotowywania oceny skutków, 

które pozwoliło zidentyfikować te 

produkty i usługi dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, osób 

starszych i niepełnosprawnych, dla 

których państwa członkowskie przyjęły lub 

prawdopodobnie przyjmą rozbieżne 

krajowe wymogi dostępności. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Każdy produkt i usługa muszą 

spełniać wymogi związane z dostępnością 

określone w art. 3 i wymienione w 

załączniku I, zgodnie z którymi muszą one 

być dostępne dla osób niepełnosprawnych i 

osób starszych. Wymogi dotyczące 

dostępności w handlu elektronicznym mają 

również zastosowanie do internetowej 

sprzedaży usług, o których mowa w art. 1 

ust. 2 lit. a) – e) niniejszej dyrektywy. 

(17) Każdy produkt i usługa objęte 

zakresem niniejszej dyrektywy i 

wprowadzane do obrotu po jej wejściu w 

życie muszą spełniać wymogi związane z 

dostępnością określone w art. 3 i 

wymienione w załączniku I, zgodnie z 

którymi muszą one być dostępne dla osób 

niepełnosprawnych i osób starszych. 

Wymogi dotyczące dostępności w handlu 

elektronicznym mają również zastosowanie 

do internetowej sprzedaży usług, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) – e) niniejszej 

dyrektywy. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Konieczne jest wprowadzenie 

wymogów dostępności w jak najmniej 

uciążliwy sposób dla podmiotów 

gospodarczych i państw członkowskich, 

zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami 

wyłącznie produktów i usług, które zostały 

starannie wybrane. 

(18) Konieczne jest wprowadzenie 

wymogów dostępności, które umożliwią 

wszystkim obywatelom pełne korzystanie z 

produktów i usług oraz infrastruktury, w 

tym środowiska zbudowanego, objętych 

niniejszą dyrektywą w jak najbardziej 

skuteczny i jak najmniej uciążliwy sposób 

dla podmiotów gospodarczych i państw 

członkowskich, zwłaszcza poprzez objęcie 

tymi wymogami wyłącznie produktów i 

usług, które zostały starannie wybrane i 

które są wprowadzane do obrotu po dniu 

rozpoczęcia stosowania niniejszej 

dyrektywy. Należy umożliwić podmiotom 

gospodarczym efektywne wdrożenie 

wymogów dostępności ustanowionych w 

niniejszej dyrektywie, w szczególności 

przez uwzględnienie gospodarczego i 

funkcjonalnego cyklu życia terminali 

samoobsługowych, takich jak automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej. 
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Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Istnieje zatem potrzeba określenia 

wymogów dostępności dotyczących 

wprowadzania na rynek produktów i usług, 

które wchodzą w zakres stosowania 

niniejszej dyrektywy, tak aby zapewnić ich 

swobodny przepływ na rynku 

wewnętrznym. 

(19) Istnieje zatem potrzeba określenia 

wymogów dostępności dotyczących 

wprowadzania na rynek produktów i usług, 

które wchodzą w zakres stosowania 

niniejszej dyrektywy, a także wymogów 

dotyczących środowiska zbudowanego 

związanego ze świadczeniem tych 

produktów i usług, tak aby zapewnić ich 

swobodny przepływ na rynku 

wewnętrznym. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Niektóre elementy wymogów 

dostępności określonych w niniejszej 

dyrektywie są już objęte zakresem 

obowiązujących aktów ustawodawczych 

Unii w dziedzinie transportu. Akty te 

obejmują rozporządzenie (WE) nr 

1371/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady1a, rozporządzenie (UE) nr 

1300/20141b, rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 454/20111c; rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

181/20111d oraz rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1177/20101e i rozporządzenie (WE) nr 

1107/20061f. W celu zapewnienia 

spójności regulacyjnej i przewidywalności 

dla podmiotów gospodarczych objętych 

wspomnianymi aktami należy uznać, że 

spełnienie wymogów dotyczących 

dostępności określonych w dyrektywie 

(UE) 2016/797 i rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 1300/2014 jest równoznaczne ze 

spełnieniem odpowiednich wymogów 
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określonych w niniejszej dyrektywie. Jeśli 

jednak wymogi dotyczące dostępności 

określone w dyrektywie (UE) 2016/797 i 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1300/2014 nie są pokryte, zastosowanie 

ma niniejsza dyrektywa. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 

1371/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 23 października 2007 r. 

dotyczące praw i obowiązków pasażerów w 

ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 

3.12.2007, s. 14). 

 1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 

12.12.2014, s. 110). 

 1c Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie 

technicznej specyfikacji 

interoperacyjności odnoszącej się do 

podsystemu „Aplikacje telematyczne dla 

przewozów pasażerskich” 

transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 

123 z 12.5.2011, s. 11). 

 1d Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw 

pasażerów w transporcie autobusowym 

i autokarowym oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. 

L 55 z 28.2.2011, s. 1). 

 1e Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 

z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach 

pasażerów podróżujących drogą morską i 

drogą wodną śródlądową oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

2006/2004 (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 

1). 

 1f Rozporządzenie (WE) nr 

1107/2006 Parlamentu Europejskiego i 



 

RR\1125427PL.docx 223/422 PE597.391v02-00 

 PL 

Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

praw osób niepełnosprawnych oraz osób o 

ograniczonej sprawności ruchowej 

podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 

204 z 26.7.2006, s. 1). 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24a) Biorąc pod uwagę znaczenie 

transeuropejskiej sieci transportowej w 

kontekście umożliwienia bezproblemowej 

mobilności i dostępności dla wszystkich 

użytkowników, państwa członkowskie 

mogą zwrócić należytą uwagę na 

zastosowanie kryteriów dostępności 

związanych ze środowiskiem zbudowanym 

w przypadku inwestycji w infrastrukturę 

transportową realizowanych w sieci TEN-

T. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) W przypadku braku 

zharmonizowanych norm lub gdy jest to 

konieczne dla celów harmonizacji rynku 

Komisja powinna mieć możliwość 

przyjmowania aktów wykonawczych 

ustanawiających wspólne specyfikacje 

techniczne dotyczące zawartych w 

niniejszej dyrektywie wymogów 

dostępności. 

(40) W przypadku braku 

zharmonizowanych norm lub gdy jest to 

konieczne dla celów harmonizacji rynku 

Komisja powinna mieć możliwość 

przyjmowania – we współpracy z 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne – aktów wykonawczych 

ustanawiających wspólne specyfikacje 

techniczne dotyczące zawartych w 

niniejszej dyrektywie wymogów 

dostępności. Aby umożliwić państwom 

członkowskim odstępstwo od wspólnych 

wymogów dotyczących środowiska 

zbudowanego, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
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art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w związku z określaniem 

kryteriów umożliwiających państwom 

członkowskim odstępstwo od wymogów 

dostępności określonych w sekcji X 

załącznika I. Szczególnie ważne jest, aby 

Komisja prowadziła odpowiednie 

konsultacje podczas swych prac 

przygotowawczych, w tym na poziomie 

ekspertów, zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (42a) Podczas prowadzenia nadzoru 

rynku produktów organy nadzoru rynku 

powinny dokonywać przeglądu oceny we 

współpracy z osobami niepełnosprawnymi 

i ich organizacjami. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, aby organy 

nadzoru rynku sprawdzały zgodność 

podmiotów gospodarczych z kryteriami, o 

których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z 

rozdziałem V. 

(48) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, aby organy 

nadzoru rynku sprawdzały zgodność 

podmiotów gospodarczych z kryteriami, o 

których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z 

rozdziałem V, oraz aby odbywały 

regularne konsultacje z organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 48 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (48a) Krajowe bazy danych zawierające 

wszystkie istotne informacje na temat 

stopnia dostępności produktów i usług 

wymienionych w art. 1 ust. 1 i 2 

pozwoliłyby na lepsze włączenie do 

nadzoru rynku osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych i ich organizacji. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 50 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, w ramach której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

zainteresowanymi podmiotami 

gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, w ramach której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne i zainteresowanymi 

podmiotami gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 54 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (54a) Wdrażanie aplikacji 

dostarczających informacji w oparciu o 
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usługi danych przestrzennych przyczynia 

się do samodzielnego i bezpiecznego 

przemieszczania się osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi i osób 

niepełnosprawnych. Dane przestrzenne 

dla takich aplikacji powinny być źródłem 

informacji dostosowanych do 

specyficznych potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi i osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących produktów: 

1. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących produktów 

wprowadzanych do obrotu po wejściu w 

życie niniejszej dyrektywy: 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne; 

a) sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne 

przeznaczone do użytku konsumentów; 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) terminale płatnicze; 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Następujące terminale 

samoobsługowe: 

b) następujące terminale 

samoobsługowe, jeżeli oferowane usługi 

nie są proponowane bezpłatnie osobom 

wymienionym w art. 2 pkt 3 i 4: 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących usług: 

2. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących usług 

świadczonych po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy: 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

b) usługi zapewniające dostęp do 

audiowizualnych usług medialnych, w tym 
związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów, wykorzystywane do 

świadczenia tych usług; 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego; 

c) pasażerski transport lotniczy, 

autobusowy, kolejowy i wodny, usługi w 

zakresie mobilności i powiązane usługi 

połączeń intermodalnych, w tym miejska 

komunikacja zbiorowa, jak metro, kolej, 

tramwaje, trolejbusy i autobusy, jeżeli 

chodzi o: 

 (i) terminale samoobsługowe 

znajdujące się na terytorium Unii, w tym 

automaty do sprzedaży biletów, terminale 

płatnicze i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej;  

 (ii) strony internetowe, usługi oparte 

na urządzeniach mobilnych, inteligentne 

systemy biletowe i przekaz informacji w 

czasie rzeczywistym; 

 (iii) pojazdy, odnośną infrastrukturę i 

środowisko zbudowane, w tym brak stopni 

w wejściach do wszystkich stacji 

publicznych; 

 (iv) Państwa członkowskie 

dopilnowują, by na ich terytorium floty 

taksówek i wypożyczanych samochodów 

obejmowały odpowiedni odsetek 

dostosowanych pojazdów. 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) usługi turystyczne, w tym 

świadczenie usług w zakresie 

zakwaterowania i gastronomii. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zamówień publicznych i koncesji, 

które objęte są dyrektywą 2014/23/UE42, 

dyrektywą 2014/24/UE i dyrektywą 

2014/25/UE; 

a) wszystkich rodzajów zamówień 

publicznych i koncesji, które objęte są 

dyrektywą 2014/23/UE42, dyrektywą 

2014/24/UE i dyrektywą 2014/25/UE; 

__________________ __________________ 

42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

42 Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1). 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) procedur przetargów na usługi w 

zakresie publicznego pasażerskiego 

transportu kolejowego i drogowego, 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady45. 

c) wszystkich procedur przetargów 

mających na celu zawarcie umów, w tym 

procedur bezpośredniego udzielania 

zamówień prowadzących do zawarcia 

umów o świadczenie usług publicznych, w 

przypadku zamówień udzielanych po 

wejściu w życie niniejszej dyrektywy, w 

dziedzinie usług publicznego 

pasażerskiego transportu kolejowego i 

drogowego, zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady45; 

__________________ __________________ 

45 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług 

publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 

1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz.U. L 315 z 

3.12.2007, s. 1). 

45 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług 

publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 

1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz.U. L 315 z 

3.12.2007, s. 1). 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) infrastruktury transportu zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1315/201346. 

d) infrastruktury transportu zgodnie z 

rozporządzeniami (UE) nr 1315/201346 i 

1316/201346a, a także zgodnie z 

rozporządzeniem (EU) nr 1300/201446b. 

Wszelkie przyszłe przeglądy TSI PRM 

muszą również uwzględniać wymogi 

dostępności wynikające z niniejszej 

dyrektywy. 

__________________ __________________ 

46 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej 

(Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1). 

46 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej 

(Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1). 

 46a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 

uchylające rozporządzenia (WE) nr 

680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 

z 20.12.2013, s. 129). 

 46b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 

12.12.2014, s. 110). 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) licznych istniejących przepisów 

zajmujących się usługami w zakresie 

transportu, stanowiących podstawę dla 

zasad dotyczących dostępności do usług 
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transportowych i mobilności oraz 

osiągnięcia większej spójności pomiędzy 

tymi aktami legislacyjnymi, a także 

włączenia aspektów intermodalnych, które 

są niezbędne do uzyskania dostępu bez 

barier. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie mogą 

utrzymywać lub wprowadzać środki 

(zgodnie z prawem Unii), które 

wykraczają poza minimalne wymogi 

dostępności określone w niniejszej 

dyrektywie. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a) „wolny od barier” oznacza łatwo 

zauważalny, zrozumiały i możliwy do 

wykorzystania bez specjalnych przeszkód i 

niewiążący się z ograniczeniem 

niezależności; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) pojęcie „osoby z ograniczeniami 

funkcjonalnymi” oznacza osoby, które 

dotknięte są upośledzeniem sprawności 

fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub 

sensorycznej, upośledzeniem związanym z 

(3) pojęcie „osoby z ograniczeniami 

funkcjonalnymi” oznacza osoby, które 

dotknięte są upośledzeniem sprawności 

fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub 

sensorycznej, osoby o ograniczonej 
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wiekiem lub z innymi przyczynami 

związanymi z niepełną sprawnością 

cielesną, stałym lub czasowym, które w 

zetknięciu z różnymi barierami powoduje 

ograniczenie ich dostępu do produktów i 

usług, co z kolei prowadzi do sytuacji 

wymagającej dostosowań tych produktów i 

usług do ich szczególnych potrzeb; 

możliwości poruszania się, osoby 

dotknięte upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub z innymi przyczynami 

związanymi z niepełną sprawnością 

cielesną, stałym lub czasowym, które w 

zetknięciu z różnymi barierami powoduje 

ograniczenie ich dostępu do produktów i 

usług, co z kolei prowadzi do sytuacji 

wymagającej dostosowań tych produktów i 

usług do ich szczególnych potrzeb; 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a) „usługi lotniczego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi 

świadczone przez przewoźników lotniczych 

zapewniających wykonywanie 

regularnych przewozów lotniczych na 

terytorium Unii lub do/z terytorium Unii 

lub inne usługi związane z usługami 

lotniczymi świadczonymi przez właścicieli 

terminali samoobsługowych; 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7b) „usługi autobusowego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 

rozporządzenia (UE) nr 181/2011; 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7c) „usługi kolejowego transportu 

pasażerskiego” oznaczają wszystkie 

kolejowe usługi pasażerskie, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

(WE) nr 1371/2007; 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7d) „usługi wodnego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi 

pasażerskie, o których mowa w art. 2 ust. 

1 z wyjątkiem usług określonych w art. 2 

ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1177/2010; 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

20) „wycofanie z obrotu” oznacza 

dowolny środek, którego celem jest 

zapobieżenie udostępnieniu na rynku 

produktu w danym łańcuchu dostaw;  

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) . 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21a) „usługi danych przestrzennych”, o 

których mowa w art. 3 dyrektywy (WE) 

2007/2/WE, oznaczają operacje, które 

mogą być wykonywane przez aplikację 

komputerową na danych przestrzennych 
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zawartych w zbiorach danych 

przestrzennych lub na powiązanych z nimi 

metadanych; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21b) „usługi noclegowe” oznaczają 

usługi, które zapewniają krótkoterminowe 

zakwaterowanie, i inne usługi hotelarskie, 

takie jak hotele, schroniska, kempingi, 

mieszkania do wynajęcia, a także inne 

prywatne obiekty noclegowe. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Następujące terminale 

samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji II załącznika I. 

3. Następujące terminale 

samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów, terminale płatnicze i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

II załącznika I. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Usługi transportu pasażerskiego: 

lotniczego, autobusowego, kolejowego i 

wodnego, strony internetowe, usługi oparte 

na urządzeniach mobilnych, działające w 

czasie rzeczywistym inteligentne systemy 

biletowe oraz samoobsługowe terminale 

informacyjne, automaty do sprzedaży 

6. Usługi transportu pasażerskiego: 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego i intermodalnego, w tym usługi 

związane z miejską komunikacją 

zbiorową, mobilnością i środowiskiem 

zbudowanym, strony internetowe, usługi 

oparte na urządzeniach mobilnych, 
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biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej, wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego, muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji V 

załącznika I. 

działające w czasie rzeczywistym 

inteligentne systemy biletowe oraz 

samoobsługowe terminale informacyjne, 

jak terminale płatnicze, urządzenia do 

odprawy samoobsługowej, 

wykorzystywane do świadczenia usług 

transportu pasażerskiego, usług 

związanych z turystyką, między innymi, 

usług noclegowych i gastronomicznych, 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

V załącznika I jedynie, jeśli wymogi te nie 

zostały już uwzględnione w następujących 

określonych przepisach: 

 -  rozporządzeniu (WE) nr 

1371/2007, rozporządzeniu (UE) nr 

1300/2014 i rozporządzeniu (UE) nr 

454/2011, – odnośnie do transportu 

kolejowego; 

 -  rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 

– odnośnie do transportu autobusowego i 

autokarowego; 

 -  rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 

– odnośnie do transportu morskiego i 

transportu wodnego śródlądowego oraz 

 -  rozporządzeniu (UE) nr 1107/2006 

odnośnie do transportu lotniczego. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. W odniesieniu do kolejowego 

transportu pasażerskiego uznaje się, że 

wymogi dostępności określone w 

niniejszej dyrektywie w odniesieniu do 

stron internetowych zostały spełnione, 

jeśli usługi są zgodne z odpowiednimi 

przepisami rozporządzenia (UE) nr 

454/2011. 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. W odniesieniu do autobusowego 

transportu pasażerskiego uznaje się, że 

wymogi dostępności określone w 

niniejszej dyrektywie w odniesieniu do 

zapewniania informacji na temat cech 

charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń 

zostały spełnione, jeśli usługi są zgodne z 

art. 11 rozporządzenia (UE) nr 181/2011. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6c. W odniesieniu do pasażerskiego 

transportu morskiego i transportu 

wodnego śródlądowego uznaje się, że 

wymogi dostępności określone w 

niniejszej dyrektywie w odniesieniu do 

zapewniania informacji na temat cech 

charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń 

zostały spełnione, jeśli usługi są zgodne z 

art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1177/2010. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Usługi bankowe, strony 

internetowe, usługi bankowe oparte na 

urządzeniach mobilnych, terminale 

samoobsługowe, w tym bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

7. Usługi bankowe, strony 

internetowe, usługi bankowe oparte na 

urządzeniach mobilnych, terminale 

samoobsługowe, w tym terminale 

płatnicze i bankomaty wykorzystywane do 
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bankowych, muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji VI załącznika I. 

świadczenia usług bankowych i 

płatniczych, muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji VI załącznika I. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – 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 dbają o to, 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 

bankowych, z centrów obsługi klienta i 

sklepów operatorów telefonii, a także 

wszelkich innych usług lub miejsc zakupu 

produktów objętych niniejszą dyrektywą, 

spełniało wymogi dostępności określone w 

sekcji X załącznika I, co ma na celu 

maksymalizację korzystania z nich przez 

osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi 

oraz osoby niepełnosprawne.  

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 10 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Przed datą wejścia w życie przyjętych 

przez państwa członkowskie przepisów 

mających na celu transpozycję niniejszej 

dyrektywy Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 27a w celu określenia 

kryteriów umożliwiających państwom 

członkowskim odstępstwo od wymogów 

dostępności określonych w niniejszym 
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ustępie, jak przewidziano w sekcji X 

załącznika I dotyczącej środowiska 

zbudowanego.  

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 10a. Usługi noclegowe muszą spełniać 

wymogi określone w sekcjach VIII i X 

załącznika I. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego producenci 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności danego produktu, w 

języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez ten organ. Na żądanie 

właściwych organów podejmują oni z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty wprowadzone 

przez nich do obrotu, i na zapewnienie 

zgodności z wymogami, o których mowa w 

art. 3. 

9. Producenci przekazują właściwym 

organom krajowym wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności danego produktu, w 

języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez dany organ. Na żądanie 

właściwych organów podejmują oni z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty wprowadzone 

przez nich do obrotu, i na zapewnienie 

zgodności z wymogami, o których mowa w 

art. 3. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego importerzy 

9. Importerzy przekazują właściwym 

organom krajowym wszelkie informacje i 
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przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności wyrobu, w języku, 

który może być z łatwością zrozumiany 

przez ten organ. Na żądanie właściwych 

organów podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

wprowadzone przez nich do obrotu. 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności wyrobu, w języku, 

który może być z łatwością zrozumiany 

przez dany organ. Na żądanie właściwych 

organów podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

wprowadzone przez nich do obrotu. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego 

dystrybutorzy udzielają mu wszelkich 

informacji i udostępniają dokumentację 

konieczną do ustalenia zgodności danego 

produktu z wymogami. Na żądanie 

właściwych organów, podejmują z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty udostępnione 

przez nich na rynku. 

6. Dystrybutorzy dostarczają 

właściwym organom krajowym wszelkich 

informacji i udostępniają dokumentację 

konieczną do ustalenia zgodności danego 

produktu. Na żądanie danych organów, 

podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

udostępnione przez nich na rynku. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi oraz produkty używane do 

ich świadczenia są zgodne z art. 3, jeżeli 

spełniają wymogi określone w innych 

przepisach Unii dotyczących uzyskiwania 

dostępności. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Usługodawcy przygotowują 

niezbędne informacje zgodnie z 

załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki 

sposób usługi spełniają wymogi 

dostępności, o których mowa w art. 3. 

Informacje podawane są do publicznej 

wiadomości w formie pisemnej i ustnej, w 

tym w sposób dostępny dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi i dla osób 

niepełnosprawnych. Usługodawcy 

przechowują te informacje tak długo, jak 

usługa jest świadczona. 

2. Usługodawcy przygotowują 

niezbędne informacje zgodnie z 

załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki 

sposób usługi spełniają wymogi 

dostępności, o których mowa w art. 3. 

Usługodawcy mogą odnosić się przy tym 

do już istniejących regulacji, które 

zawierają wymogi dotyczące dostępności. 
Informacje podawane są do publicznej 

wiadomości w formie pisemnej i ustnej, w 

tym w sposób dostępny dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi i dla osób 

niepełnosprawnych. Usługodawcy 

przechowują te informacje tak długo, jak 

usługa jest świadczona. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Wymogi dostępności w rozumieniu 

art. 3 nie mają zastosowania, jeżeli 

istnieją odpowiednie alternatywy, takie jak 

produkty i usługi dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, do których wszyscy 

konsumenci mają dostęp na identycznych 

lub niemal identycznych warunkach. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 3, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie stanowią nieproporcjonalnego 

obciążenia dla zainteresowanych 

podmiotów gospodarczych. 

2. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 3, stosuje się w rozsądnych 

terminach i nie mogą one stanowić 

nieproporcjonalnego obciążenia dla 

zainteresowanych podmiotów 
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gospodarczych. 

 

Poprawka  64 

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 dodatkowe koszty i 

korzyści dla przedsiębiorstwa w 

odniesieniu do szacowanej korzyści dla 

osób niepełnosprawnych, z 

uwzględnieniem częstotliwości i czasu 

korzystania z konkretnego produktu lub 

usługi; 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera B a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) cykl życia automatów potrzebnych 

do świadczenia usług. 

 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) alternatywy oferowane i 

udostępniane bezpłatnie przez dostawców 

usług transportu pasażerskiego. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Zachęca się państwa członkowskie 

do stworzenia zachęt i wytycznych w celu 

ułatwienia wdrożenia niniejszej 

dyrektywy. Należy opracować procedury i 

wytyczne w konsultacji z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, w tym z 

osobami niepełnosprawnymi i 

reprezentującymi je organizacjami. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W ramach procedury 

przyjmowania aktów wykonawczych 

prowadzone są systematyczne konsultacje 

z zainteresowanymi stronami, w tym z 

osobami niepełnosprawnymi i 

organizacjami je reprezentującymi. 

 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) przy przeglądzie unijnych 

rozporządzeń określających prawa 

pasażerów w transporcie lotniczym, 

kolejowym, wodnym i autobusowym, w 

tym aspektów intermodalnych tych usług 

transportowych; 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) przy ustalaniu wymogów 

dostępności związanych z kryteriami 

społecznymi i jakościowymi 

ustanowionymi przez właściwe organy w 

przetargach dotyczących usług publicznych 

w zakresie transportu pasażerskiego 

kolejowego i drogowego, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007; 

c) przy ustalaniu wymogów wolnej od 

barier dostępności związanych z 

kryteriami społecznymi, kryteriami 

równości oraz kryteriami jakościowymi 

ustanowionymi przez właściwe organy w 

przetargach dotyczących usług publicznych 

w zakresie transportu pasażerskiego 

kolejowego i drogowego, zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007; 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) przy współfinansowaniu przez 

Unię projektów dostępnej bez barier 

infrastruktury transportowej i 

telekomunikacyjnej, w instrumencie 

„Łącząc Europę”, Funduszu Spójności i 

regionalnych funduszach strukturalnych, 

a także EFIS, należy położyć większy 

nacisk na wsparcie finansowe dla tych 

projektów.  

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 21, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie stanowią one w odniesieniu do 

określonych w tym artykule celów 

nieproporcjonalnego obciążenia dla 

właściwych organów. 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 21, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie stanowią one w odniesieniu do 

określonych w tym artykule celów 

nieproporcjonalnego obciążenia dla 

właściwych organów lub operatorów jako 

umawiającej się z nimi strony. 
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Poprawka  73 

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. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) środowisko zbudowane, topografię 

oraz istniejące prawa własności i prawa 

ochronne; 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadkach gdy właściwy 

organ zastosował odstępstwo przewidziane 

w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub 

usługi, powiadamia on o tym Komisję. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 2. 

4. W przypadkach gdy właściwy 

organ zastosował odstępstwo przewidziane 

w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub 

usługi, powiadamia on o tym Komisję. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 2, a powiadomienie 

podaje się do publicznej wiadomości w 

formacie umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym. 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) przepisy, na mocy których 

ustanowiono kompleksowy i wyposażony 

w odpowiednie zasoby mechanizm 

składania skarg przez konsumentów w 

celu uzupełnienia systemu wdrażania i 

monitorowania. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sankcje te powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. 

2. Sankcje te powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające, ale nie 

mogą służyć jako alternatywa wobec 

spełnienia przez podmioty gospodarcze 

obowiązku zapewnienia dostępności ich 

produktów lub usług. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Dochody uzyskane z nałożonych 

kar są ponownie inwestowane w środki 

dotyczące dostępności. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia [… proszę wstawić datę - 

sześć lat od daty wejścia w życie niniejszej 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia (… proszę wstawić datę) - 

cztery lata od daty wejścia w życie 
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dyrektywy]. niniejszej dyrektywy. 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Przepisy dotyczące środowiska 

zbudowanego winny być stosowane 

dziesięć lat po wejściu w życie 

rozporządzenia, a w przypadku terminali 

samoobsługowych (w tym urządzeń do 

dokonywania płatności, odprawy i zakupu 

biletów) osiem lat po wejściu w życie tej 

dyrektywy. 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 27a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 3 ust. 10, powierza się Komisji na czas 

nieokreślony od dnia … [data wejścia w 

życie niniejszej dyrektywy]. 

 3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 3 ust. 10, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego 

dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

późniejszym terminie określonym w tej 

decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
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obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się z 

ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 3 ust. 10 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności: 

2. Wymogi dotyczące 

funkcjonalności interfejsu użytkownika i 

projektowania produktu: 

Aby produkt i interfejs użytkownika 

spełniały wymogi dostępności, jak o tym 

mowa w pkt 1 lit. d) i e) 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. d) i e), ich projekt 

winien miarę możliwości spełniać 

następujące warunki: 
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Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera a – podpunkt i a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku; 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera a – podpunkt i b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ib) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi – przewidywać 

funkcje, które pozwalają użytkownikom 

lepiej wykorzystać ich ograniczone 

zdolności widzenia, między innymi dzięki 

zapewnieniu elastycznych możliwości 

powiększania obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 
kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

powinien zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła oraz elastyczną kontrolę nad 

wymaganym polem widzenia; 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) zapewniać wizualny tryb obsługi, 

który nie wymaga od użytkownika 

zdolności widzenia barw; 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – 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) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności i lepsze parametry 

dźwiękowe, aby poprawić jakość dźwięku, 

w tym elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania głosu od szumu tła, dzięki 

którym głos i szum tła są dostępne jako 

odrębne strumienie dźwięków; 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera f 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności; 

f) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla umiejętności z 

zakresu motoryki małej, w tym, jeżeli 

produkt wymaga obsługi manualnej, 

powinien posiadać cechy umożliwiające 

użytkownikom korzystanie z niego za 

pomocą alternatywnych trybów obsługi, 

które nie wymagają kontroli motoryki 

małej, jak sprawność manualna czy siła w 

rękach, ani też jednoczesnego 

manipulowania większą liczbą 

przełączników niż jeden; 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera g 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

g) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej, w tym jeżeli 

jest to produkt wolno stojący lub 

zainstalowany, elementy komunikacyjne i 

funkcjonalne należy umieścić w 

standardowym zasięgu lub umożliwić 

użytkownikowi ich zbliżenie; 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera i 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 

(i) zawierać funkcje, które upraszczają 

i ułatwiają komunikację i obsługę przez 

użytkownika; 



 

RR\1125427PL.docx 251/422 PE597.391v02-00 

 PL 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 2 – litera i a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) jeżeli produkt zawiera funkcje 

zapewniające dostępność, korzystanie z 

nich pozwala chronić prywatność 

użytkownika. 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – ustęp 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 użytkownikom z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osobom niepełnosprawnym. 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego; strony internetowe 

wykorzystywane do świadczenia usług 

przewozu pasażerów; usługi oparte na 

telefonii komórkowej, systemy 

Usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, autokarowego, 

kolejowego, wodnego; strony internetowe 

wykorzystywane do świadczenia usług 

przewozu pasażerów; usługi oparte na 

telefonii komórkowej, systemy 
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inteligentnej sprzedaży biletów i przekaz 

informacji w czasie rzeczywistym; 

Terminale samoobsługowe, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego 

inteligentnej sprzedaży biletów i przekaz 

informacji w czasie rzeczywistym; 

Terminale samoobsługowe, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego oraz 

usługach w dziedzinie mobilności i 

turystyki: 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

a) zapewnienie informacji w 

dostępnych formatach na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

wolnej od barier dostępności i 

stosowanych urządzeń w następujący 

sposób: 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt i 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(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 

dostępnym formacie internetowym oraz w 

elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne zgodnie z lit. b); 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla (ii) informacje opisują i wyjaśniają 

sposób korzystania z funkcji usługi, które 
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treści nietekstowych; ułatwiają dostęp, w tym dostępność 

pojazdów i otaczającej infrastruktury oraz 

środowiska zbudowanego, a także 

informacje na temat pomocy udzielanej 

na podstawie rozporządzenia 1107/2006, 

rozporządzenia 1177/2010, rozporządzenia 

1371/2007 i rozporządzenia 181/2011; 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 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) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 

czytania; 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych oraz technologie 

komunikacji dotykowej i ustnej;  

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiib) należy wymienić i objaśnić 

dostępne funkcje usługi, które ułatwiają 

dostęp; 
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Poprawka  101 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 stron 

internetowych, w tym aplikacji 

internetowych potrzebnych do 

świadczenia usług transportu 

pasażerskiego, turystyki, zakwaterowania i 

usług gastronomicznych, w sposób spójny 

i adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników; 

Obejmuje to możliwość dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; w solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym. 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) 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, 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 
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unijnym i międzynarodowym; 

Poprawka  103 

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) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi i osób niepełnosprawnych: 

 (i) systemów inteligentnej sprzedaży 

biletów (rezerwacja elektroniczna, 

rezerwowanie biletów itd.); 

 (ii) informacji dla pasażerów w czasie 

rzeczywistym (rozkłady, informacja o 

zakłóceniach ruchu, połączeniach, dalszej 

podróży innym środkiem transportu itd.); 

 (iii) dodatkowych informacji o 

usługach (np. personel na stacjach, 

niedziałające windy lub usługi czasowo 

niedostępne); 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zapewnienie zgodności środowiska 

zbudowanego, potrzebnego do 

świadczenia usługi z sekcją X niniejszego 

załącznika. 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – ustęp 2 a (nowy) 
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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 usługi i 

jej kompatybilności z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych 

użytkownikom z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osobom 

niepełnosprawnym. 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część B 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. Strony internetowe 

wykorzystywane do świadczenia usług 

przewozu pasażerów: 

skreśla się 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część B – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 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 

skreśla się 
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technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym.  

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część B – litera a a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) Przynajmniej treści stron 

internetowych odnoszące się do 

następujących procedur muszą 

odpowiadać wymogom określonym w lit. 

(a): 

 (i) dostępu do rozkładów jazdy, cen 

ekonomicznych i biletów na przejazdy 

łączone oraz cen rezerwacji i przewozu; 

 (ii) rezerwacji lub zmiany rezerwacji, 

łącznie ze wszystkimi usługami transportu 

pasażerskiego; 

 (iii) odprawy; 

 (iv) dostępu do osobistego planu 

podróży; 

 (v) dostępu do statusu przewozu; 

 (vi) dostępu do osobistego konta 

klienta; 

 (vii) możliwości skontaktowania się z 

przewoźnikiem; 

 (viii) dostępu do informacji dotyczących 

oferowanej pomocy podczas przewozu. 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

C. Usługi oparte na telefonii 

komórkowej, systemy inteligentnej 

skreśla się 
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sprzedaży biletów i przekaz informacji w 

czasie rzeczywistym: 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C – ustęp 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: 

skreśla się 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

skreśla się 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C – ustęp 1 – litera a – podpunkt i 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(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; 

skreśla się 
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Poprawka  113 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych;  

skreśla się 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C – ustęp 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; 

skreśla się 

Poprawka  115 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

skreśla się 
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Poprawka  116 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

D. Terminale samoobsługowe, 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

wykorzystywane w usługach transportu 

pasażerskiego:  

D. Terminale samoobsługowe, 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

wykorzystywane w usługach transportu 

pasażerskiego oraz usługach w dziedzinie 

turystyki: 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – ustęp 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 czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem i 

zdrowiem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu należy przestrzegać 

następujących wymogów wolnej od barier 

dostępności: 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – ustęp 1 – litera a – podpunkt i 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

(i) są dostępne przez więcej niż jeden 

kanał sensoryczny, 

Poprawka  119 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Poprawka  120 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) opisują i wyjaśniają sposób 

uruchomienia i korzystania z funkcji 

produktu, które ułatwiają dostęp, oraz jego 

współdziałanie z technologiami 

wspomagającymi;  

Poprawka  122 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar i 

rodzaj czcionki, a czcionka ta zapewnia 

wystarczający kontrast między znakami a 

ich tłem, aby zmaksymalizować czytelność 

w przewidywanych warunkach 

użytkowania; 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – ustęp 1 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) połączenie produktu z 

urządzeniami wspomagającymi. 

d) produkt jest kompatybilny z 

urządzeniami i technologiami 

wspomagającymi, w tym technologiami 

związanymi ze słuchem, takimi jak 

aparaty słuchowe, telecewki, implanty 

ślimakowe i urządzenia wspomagające 

słyszenie. Produkt umożliwia także 

stosowanie własnych słuchawek. 

Poprawka  124 

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 

Poprawka  125 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – ustęp 2 – ustęp 1  

 

 

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 spełniać 

warunki zgodnie z sekcją I pkt 2, a także: 

Poprawka  126 

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 

a) nie wymagać od użytkownika 

samodzielnego włączania funkcji 
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sensoryczny; produktu, która ułatwia dostęp; 

Poprawka  127 

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, 

użytkownik jest ostrzegany wizualnie, 

dotykiem lub dźwiękiem i ma możliwość 

wydłużenia czasu reakcji; 

Poprawka  128 

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) produkt jest możliwy w obsłudze, w 

tym jego części składowe przeznaczone do 

obsługi, takie jak klawisze i 

przełączniki/przyciski, są odpowiednio 

skontrastowane, umożliwiając odróżnienie 

klawiszy i przełączników/przycisków od tła 

oraz są one wyczuwalne na dotyk; 

Poprawka  129 

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, mają one ułatwiające orientację 

wyczuwalne cechy, o ile przy stosowaniu 

klucza, biletu lub karty ważna jest ich 

orientacja; 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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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, nie może być 

zaprojektowany w uzależnieniu od 

szczególnych cech biologicznych 

użytkownika, które jako jedyne 

umożliwiają identyfikację użytkownika 

lub kontrolowanie produktu. 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt i 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(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 w 

taki sposób, by były dostrzegalne, 

funkcjonalne, zrozumiałe i solidne 

zgodnie z lit. b); 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

(ii) informacje opisują i wyjaśniają 

sposób korzystania z funkcji usługi, które 

ułatwiają dostęp, oraz jej współdziałanie z 

różnorodnymi technologiami 

wspomagającymi; 

Poprawka  133 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

skreśla się 

Poprawka  134 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 stron i 

aplikacji internetowych 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 solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

Poprawka  135 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) 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 
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potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

Poprawka  136 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – ustęp 1 – litera b b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) zapewnienie, by identyfikacja 

elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 

płatności niezbędne do świadczenia usługi 

były zrozumiałe, dostrzegalne, 

funkcjonalne i solidne oraz by nie 

osłabiały bezpieczeństwa i prywatności 

użytkownika; 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. 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 

użytkownikom z ograniczeniami 

funkcjonalnymi i osobom 

niepełnosprawnym. 
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Poprawka  138 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII a (nowy) 

 

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) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym w 

taki sposób, by były dostrzegalne, 

funkcjonalne, zrozumiałe i solidne 

zgodnie z lit. b); 

 (ii) informacje opisują i wyjaśniają 

sposób 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 

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; 
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 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) zapewnienie, by identyfikacja 

elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 

płatności niezbędne do świadczenia usługi 

były zrozumiałe, dostrzegalne, 

funkcjonalne i solidne oraz by nie 

osłabiały bezpieczeństwa i prywatności 

użytkownika; 

 e) zapewnienie dostępności 

środowiska zbudowanego dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z wymogami 

w sekcji X: 

 (i) wszystkich powierzchni wspólnych 

(recepcja, wejścia, obiekty rekreacyjne, 

sale konferencyjne itd.); 

 (ii) pomieszczeń zgodnie z wymogami 

w sekcji X, przy czym minimalna liczba 

dostępnych pomieszczeń przypadająca na 

obiekt wynosi: 

 – 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 
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 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 

użytkownikom z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osobom 

niepełnosprawnym. 

 

Poprawka  139 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

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 i osoby niepełnosprawne 

czy osoby z upośledzeniami związanymi z 

wiekiem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu należy przestrzegać 

następujących wymogów dostępności: 

 

Poprawka  140 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

(i) są dostępne przez więcej niż jeden 

kanał sensoryczny, 

 

Poprawka  141 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt i 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

 

Poprawka  142 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

 

Poprawka  143 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania; 

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar i 

rodzaj czcionki, a czcionka ta zapewnia 

wystarczający kontrast między znakami a 

ich tłem, aby zmaksymalizować czytelność 

w przewidywanych warunkach 

użytkowania; 

 

Poprawka  144 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iva) są udostępniane w dostępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznych dokumentach w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne; 

 

Poprawka  145 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się), które: 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX– część A – ustęp 1 – litera b – podpunkt i (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (i) spełniają wymogi określone w pkt 

1 lit. a); 

Poprawka  147 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ii) w prosty i dokładny sposób 

informują użytkowników, że produkt 

posiada funkcje ułatwiające dostęp, oraz o 

jego współdziałaniu z technologiami 

wspomagającymi; 

 

Poprawka  148 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 albo stanowiące część produktu, 

które muszą spełniać następujące warunki: 
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Poprawka  149 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera c – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(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 

skreśla się 

 

Poprawka  150 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych; 

skreśla się 

 

Poprawka  151 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) są udostępniane w dostępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne; 

Poprawka  152 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iib) instrukcje opisują i wyjaśniają 
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sposób korzystania z funkcji produktu, 

które ułatwiają dostęp, oraz jego 

współdziałanie z różnorodnymi 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

Poprawka  153 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iic) na żądanie są udostępniane w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 

czytania; 

 

Poprawka  154 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 1 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) połączenie produktu z 

urządzeniami wspomagającymi. 

f) zapewnienie współdziałania 

produktu z różnorodnymi urządzeniami i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym, w tym technologiami 

związanymi ze słuchem, takimi jak 

aparaty słuchowe, telecewki, implanty 

ślimakowe i urządzenia wspomagające 

słyszenie. 

 

Poprawka  155 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Interfejs użytkownika i projektowanie Wymogi dotyczące funkcjonalności 
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uwzględniające potrzebę funkcjonalności: interfejsu użytkownika i projektowania 

produktu 

 

Poprawka  156 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny; 

a) umożliwiać komunikowanie się i 

orientację przez więcej niż jeden kanał 

sensoryczny, w tym: 

 

Poprawka  157 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera a – podpunkt i (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (i) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania wzroku; 

 

Poprawka  158 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ii) jeżeli produkt umożliwia słuchowy 

tryb komunikacji i obsługi, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji i obsługi, który nie wymaga 

zaangażowania słuchu; 

 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa; 

b) umożliwiać alternatywny sposób 

komunikowania się i orientacji, inny niż 

mowa. Jeżeli produkt wymaga od 

użytkowników zdolności mówienia, to 

należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi, który nie wymaga od 

użytkowników wydawania dźwięków 

ustami, w rodzaju mowy, świstów lub 

mlasków; 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewniać elastyczne możliwości 

powiększania i kontrastu; 

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi – przewidywać 

funkcje, które pozwalają użytkownikom 

lepiej wykorzystać ich ograniczone 

zdolności widzenia, między innymi dzięki 

zapewnieniu elastycznych możliwości 

powiększania obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności, elastycznej regulacji 
kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 

powinien zapewniać elastyczne sposoby 

kontroli i oddzielania pierwszego planu od 

tła oraz elastyczną kontrolę nad 

wymaganym polem widzenia; 

 

Poprawka  161 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zapewnić inny kolor do 

przekazywania informacji; 

d) zapewniać wizualny tryb obsługi, 

który nie wymaga od użytkownika 

zdolności widzenia barw; 
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Poprawka  162 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – 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) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności i lepsze parametry 

dźwiękowe, aby poprawić jakość dźwięku, 

w tym elastyczne sposoby kontroli i 

oddzielania głosu od szumu tła, dzięki 

którym głos i szum tła są dostępne jako 

odrębne strumienie dźwięków; 

Poprawka  163 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) umożliwiać użytkownikom 

regulowanie głośności; 

f) umożliwiać sterowanie 

sekwencyjne i dostarczać alternatywę dla 

czynności motorycznych, w tym, jeżeli 

produkt wymaga obsługi manualnej, 

produkt ten musi posiadać cechy 

umożliwiające użytkownikom korzystanie 

z produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi, które nie wymagają 

czynności motorycznych takich jak 

manipulowanie lub siły dłoni ani obsługi 

więcej niż jednego przyrządu sterującego 

jednocześnie; 

 

Poprawka  164 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

g) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej, w tym jeżeli 

jest to produkt wolno stojący lub 

zainstalowany, elementy komunikacyjne i 

służące obsłudze należy umieścić w 
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standardowym zakresie zasięgu lub 

umożliwić użytkownikowi ich zbliżenie; 

 

Poprawka  165 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 

h) jeżeli produkt przewiduje 

wzrokowy tryb komunikacji, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb 

komunikacji, który minimalizuje potencjał 

wystąpienia padaczki fotogennej; 

 

Poprawka  166 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 

fotogennej. 

i) zawierać funkcje, które 

upraszczają i ułatwiają komunikację i 

obsługę przez użytkownika; 

 

Poprawka  167 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – ustęp 2 – litera i a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) jeżeli produkt zawiera funkcje 

zapewniające dostępność, korzystanie z 

nich pozwala chronić prywatność 

użytkownika. 

 

Poprawka  168 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – ustęp 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) udostępnianie środowiska 

zbudowanego, w którym świadczona jest 

usługa, łącznie z infrastrukturą 

transportową, zgodnie z częścią C, bez 

uszczerbku dla przepisów krajowych i 

unijnych przepisów dotyczących ochrony 

narodowych dóbr kultury o wartości 

artystycznej, historycznej lub 

archeologicznej; 

a) udostępnianie środowiska 

zbudowanego, w którym świadczona jest 

usługa, łącznie z transgraniczną i 

intermodalną infrastrukturą transportową, 

zgodnie z częścią C, bez uszczerbku dla 

przepisów krajowych i unijnych przepisów 

dotyczących ochrony narodowych dóbr 

kultury o wartości artystycznej, 

historycznej lub archeologicznej; 

 

Poprawka  169 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – ustęp 1 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) zapewnienie w ramach usług 

transportowych bezpłatnego i właściwego 

transportu wózków inwalidzkich i psów 

przewodników osób niewidomych. 

Poprawka  170 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja X – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) korzystanie z powiązanych 

obszarów i pomieszczeń znajdujących się 

na zewnątrz, za które odpowiedzialny jest 

usługodawca; 

a) korzystanie z powiązanych 

obszarów i pomieszczeń znajdujących się 

na zewnątrz; 

Poprawka  171 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja X – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) korzystanie ze sprzętu i urządzeń 

wykorzystywanych w świadczeniu usług; 

g) korzystanie ze sprzętu i urządzeń 

wykorzystywanych w dostarczaniu 

produktu i świadczeniu usługi; 
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dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług 

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

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Petra Kammerevert 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Za sprawą wniosku w całej Unii w sposób jednolity wdrożone mają zostać założenia 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych dotyczące dostępności1, co służy promowaniu 

swobodnego przepływu w UE produktów i usług dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

Prawa osób niepełnosprawnych mają być promowane i chronione. 

Audiowizualne usługi medialne i e-książki są w pełni objęte wnioskiem. 

Do audiowizualnych usług medialnych odnosi się jednak dyrektywa o audiowizualnych 

usługach medialnych2 jako norma specjalna. Zawarte w niej regulacje, dotyczące również 

dostępności audiowizualnych usług medialnych, pozostają w zgodzie z wolnością informacji 

i mediów, ochroną i promowaniem pluralizmu mediów i różnorodności kulturowej oraz 

respektują kompetencje państw członkowskich w zakresie polityki medialnej i kulturalnej. 

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych jest obecnie poddawana przeglądowi 

przez Komisję, najprawdopodobniej dnia 25 maja 2016 r. opublikowany zostanie odpowiedni 

wniosek. Przy poszanowaniu wymienionych podstawowych wolności i kompetencji państw 

członkowskich promowanie audiowizualnych usług medialnych dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych za pomocą modelu zachęt określonego w samej dyrektywie o 

audiowizualnych usługach medialnych wydaje się bardziej wskazane od wybranego w 

niniejszym przypadku restrykcyjnego i represyjnego podejścia. Tylko w taki sposób można 

uwzględnić nieodłączną dla wszystkich audiowizualnych usług medialnych specyfikę 

polegającą na byciu nośnikiem dóbr kultury. Ta cecha charakterystyczna uzasadnia zarazem 

regulację końcową w bardziej szczegółowej dyrektywie o audiowizualnych usługach 

                                                 
1 Konwencja ONZ z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych. 
2 Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 

świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1) 
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medialnych. 

Model wybrany w przedmiotowym wniosku dotyczącym dyrektywy może w dziedzinie 

mediów audiowizualnych okazać się groźny dla różnorodności. 

Regulacje dotyczące audiowizualnych usług medialnych w jak największym stopniu 

dostępnych dla osób niepełnosprawnych są bez wątpienia pożądane. Zadaniem 

prawodawstwa jest optymalne zrównoważenie sprzecznych interesów wynikających z jednej 

strony z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych a z drugiej strony z Konwencji w 

sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego1. Do obu konwencji 

ONZ Unia sama przystąpiła jako podmiot prawny: do Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych dnia 23 grudnia 2010 r. a do Konwencji w sprawie różnorodności 

kulturowej już dnia 18 grudnia 2006 r. We wniosku dotyczącym dyrektywy nie można 

dostrzec właśnie wspomnianego zrównoważenia interesów. 

Artykuł 167 TFUE przewiduje, że Unia Europejska uwzględnia w całej swojej działalności 

aspekty kulturalne i stosuje się przy tym do zasady pomocniczości. Zgodnie z nią Unia 

podejmuje działania w obszarach poza swoimi wyłącznymi kompetencjami tylko wówczas i 

tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w 

sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i 

regionalnym oraz lokalnym (art. 5 ust. 3 TUE). Dostępność e-książek i audiowizualnych 

usług medialnych może zostać wystarczająco urzeczywistniona przez same państwa 

członkowskie, nawet do takiego poziomu, że bez interwencji na szczeblu UE może wystąpić 

pożądany pozytywny efekt dla rynku wewnętrznego UE. Inaczej nie dałoby się wyjaśnić, 

dlaczego rośnie transgraniczny popyt na audiowizualne usługi medialne i e-książki, które 

same z kolei wykazały w zeszłych latach zauważalną poprawę dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. Ogólnie rzecz biorąc, na terytorium Unii wzrosła liczba audiodeskrypcji 

i napisów dla niesłyszących. Dlatego też w związku z powyższym proponuje się wyłączenie 

e-książek i audiowizualnych usług medialnych z wniosku dotyczącego dyrektywy i zawarcie 

w nim wyjątku kulturalnego i medialnego. To samo odnosi się do usług radiowych i do takich 

usług, które towarzyszą audiowizualnym usługom medialnym lub usługom radiowym, a są 

pomijane we wniosku dotyczącym dyrektywy. 

Wreszcie ze względu na art. 12 ust. 2 w związku z ust. 5 wniosku pozostaje wątpliwe, czy 

wniosek dotyczący dyrektywy jest skuteczny w całym swym zakresie. Zgodnie z nim 

podmiot gospodarczy musi w uzasadniony sposób ocenić, że spełnienie wymogów 

dostępności stanowi dla niego nieproporcjonalne obciążenie, i jedynie zawiadomić o tym 

„właściwy organ nadzoru rynku”. Ocena nieproporcjonalności należy przy tym wyraźnie 

tylko do podmiotu gospodarczego, por. ust. 5. Przeglądu potencjalnie błędnej oceny może 

wprawdzie dokonać wspomniany organ, zgodnie z art. 17 ust. 2. Niejasne pozostaje jednak, 

co następuje w przypadku odmiennej oceny ze strony podmiotu gospodarczego i organu 

nadzoru rynku. 

Mimo to właściwe wydaje się utrzymanie wysiłków na rzecz standaryzacji „urządzeń 

końcowych z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi związanymi z 

audiowizualnymi usługami medialnymi przeznaczonych do obsługi konsumentów”, czyli np. 

telewizorów typu Smart TV, oraz czytników treści książek zapisanych w formie 

                                                 
1 2006/515/WE: Decyzja Rady z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i 

promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (Dz.U. L 201 z 25.7.2006, s. 15). 
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elektronicznej.  

POPRAWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Kartę praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 

26, 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych lub osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie 

wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności 

UE. Warunki, w których produkty i usługi 

są bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i ułatwiają 

prowadzenie niezależnego życia. 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych lub osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie 

wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności 

UE. Warunki, w których produkty i usługi 

są bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne, ułatwiają 

prowadzenie niezależnego życia i 

ograniczają ryzyko wykluczenia 

społecznego. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają 

bariery dla swobodnego przepływu tych 

produktów i usług oraz zakłócają skuteczną 

konkurencję na rynku wewnętrznym. 

Bariery te mają szczególny wpływ na 

podmioty gospodarcze, w szczególności na 

małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, a 

zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, 

stwarzają bariery dla swobodnego 

przepływu tych produktów i usług oraz 

zakłócają skuteczną konkurencję na rynku 

wewnętrznym. Bariery te mają szczególny 

wpływ na podmioty gospodarcze, w 

szczególności na małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP). 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Artykuł 9 Konwencji zobowiązuje 

jej strony do wprowadzenia odpowiednich 

środków w celu zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym, na zasadzie równości z 

innymi osobami, dostępu do środowiska 

fizycznego, środków transportu, informacji 

i komunikacji, w tym technologii i 

systemów informacyjno-komunikacyjnych, 

a także do innych urządzeń i usług, 

powszechnie dostępnych lub powszechnie 

zapewnianych, zarówno na obszarach 

miejskich, jak i wiejskich. Komitet ONZ 

ds. praw osób niepełnosprawnych wskazał 

na potrzebę stworzenia ram prawnych z 

konkretnymi, wykonalnymi i określonymi 

w czasie poziomami odniesienia w celu 

monitorowania stopniowego tworzenia 

warunków dostępności. 

(12) W artykule 9 Konwencji 

zobowiązuje się jej strony do 

wprowadzenia odpowiednich środków w 

celu zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym, na zasadzie równości z 

innymi osobami, dostępu do środowiska 

fizycznego, środków transportu, usług 

turystycznych, informacji i komunikacji, w 

tym technologii i systemów informacyjno-

komunikacyjnych, a także do innych 

urządzeń i usług, powszechnie dostępnych 

lub powszechnie zapewnianych, zarówno 

na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

Komitet ONZ ds. praw osób 

niepełnosprawnych wskazał na potrzebę 

stworzenia ram prawnych z konkretnymi, 

wykonalnymi i określonymi w czasie 

poziomami odniesienia w celu 

monitorowania stopniowego tworzenia 

warunków dostępności. 
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Poprawka  5 

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. 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. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 50 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, w ramach której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

zainteresowanymi podmiotami 

gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, w ramach której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne i zainteresowanymi 

podmiotami gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) związane z audiowizualnymi 

usługami medialnymi urządzenia końcowe 

z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

d)  związane z audiowizualnymi 

usługami medialnymi urządzenia końcowe 

do obsługi konsumentów w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2010/13/UE 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a. 

 ________________ 

 1a Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 

2010 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, 

s. 1).  

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da)  czytniki książek elektronicznych. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

skreśla się 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) E-książki skreśla się 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Niniejsza dyrektywa pozostawia 

bez zmian kwestie usług radiowych, 

audiowizualnych usług medialnych i 

towarzyszących im usług oraz dóbr 

kultury i usług kulturowych.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) pojęcie „audiowizualne usługi 

medialne” oznacza usługi w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/13/UE1; 

skreśla się 

______________  

1 Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 

2010 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, 

s. 1)  
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Wymogi określone w załącznikach 

do niniejszej dyrektywy nie mogą w 

żadnym wypadku obniżać wymogów 

określonych w obowiązujących przepisach 

krajowych i standardach stosowanych w 

dziedzinie dostępności. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji IV załącznika I. 

5. związane z audiowizualnymi 

usługami medialnymi urządzenia końcowe 

do obsługi konsumentów muszą spełniać 

wymogi określone w sekcji IV załącznika 

I. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Książki elektroniczne muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji VII 

załącznika I. 

8. Czytniki książek elektronicznych 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

VII załącznika I. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Wymogi dostępności w rozumieniu 

art. 3 nie mają zastosowania, jeżeli do 

dyspozycji są odpowiednie alternatywy 

dostępne dla wszystkich konsumentów na 

takich samych warunkach, takie jak 

produkty i usługi dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym właściwe organy 

nadzoru rynku państwa członkowskiego, 

w którym produkt lub usługę wprowadza 

się do obrotu lub udostępnia. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 3. 

Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z 

wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 

stanie dostarczyć odpowiednią 

dokumentację na żądanie organu nadzoru 

rynku. 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 

powołali się na prawo skorzystania z 

wyjątku przewidzianego w ust. 1–5 dla 

danego produktu lub usługi, powiadamiają 

oni o tym właściwy organ państwa 

członkowskiego, w którym produkt lub 

usługę wprowadza się do obrotu lub 

udostępnia. Do powiadomienia dołączana 

jest ocena, o której mowa w ust. 3. 

Mikroprzedsiębiorstwa i organizacje non-

profit zwolnione są z wymogu zgłoszenia, 

lecz muszą być w stanie dostarczyć 

odpowiednią dokumentację na żądanie 

właściwego organu. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Aby zapewnić prawidłowe 

stosowanie i kontrolę wyjątków 

przewidzianych w ust. 1–5, właściwe 

organy nawiązują zorganizowany dialog z 

organizacjami osób niepełnosprawnych. 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

społeczeństwo było informowane o 

istnieniu, obowiązkach i nazwie krajowych 

organów nadzoru rynku oraz o sposobach 

kontaktowania się z nimi. Organy te 

udostępniają na żądanie przedmiotowe 
informacje w przystępnych formatach. 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

społeczeństwo było informowane o 

istnieniu, obowiązkach i nazwie krajowych 

organów nadzoru rynku oraz o sposobach 

kontaktowania się z nimi. Na żądanie 

członków zainteresowanych grup 

społeczeństwa organy te udostępniają 
informacje – w przystępnych formatach – 

dotyczące własnej pracy oraz podjętych 

decyzji. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Procedura postępowania na szczeblu 

krajowym w przypadku produktów 

stwarzających zagrożenie związane z 

dostępnością 

Procedura postępowania w przypadku 

produktów niespełniających wymogów w 

zakresie dostępności 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia [… proszę wstawić datę - 

sześć lat od daty wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy stopniowo, w oparciu o cykl życia 

danego produktu czy usługi, a w każdym 

razie nie dłużej niż sześć lat od daty 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi konsumentów 

Związane z audiowizualnymi usługami 

medialnymi urządzenia końcowe do 

obsługi konsumentów 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – punkt A 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

A. Usługi skreśla się 

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 umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na 

różne sposoby i za pośrednictwem więcej 

niż jednego kanału sensorycznego;  
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(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 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.  

 

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.  

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – punkt B – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. Powiązane urządzenia z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi konsumentów: 

skreśla się 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – tytuł 



 

PE597.391v02-00 294/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

E-książki Czytniki książek elektronicznych 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – punkt A 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

A. Usługi skreśla się 

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; 

 

(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 strony 

internetowej w sposób spójny i adekwatny 

do percepcji, obsługi i zrozumienia przez 

użytkowników, z uwzględnieniem 
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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. 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – punkt B – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. Produkty skreśla się 
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OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług 

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

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Rosa Estaràs Ferragut 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje publikację wniosku w sprawie dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności 

produktów i usług, który to wniosek potwierdza zaangażowanie Komisji Europejskiej na rzecz 

poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.  

 

Należy przypomnieć, że głównym celem tego wniosku, znanego również pod nazwą 

„europejski akt w sprawie dostępności” jest skoordynowanie i zharmonizowanie ustawodawstw 

państw członkowskich w dziedzinie dostępności. Włączenie środków dostępności do 

przepisów krajowych stanowi zobowiązanie tych państw, które podpisały Konwencję Narodów 

Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, na mocy jej art. 9. Dlatego Unia 

Europejska pomaga państwom członkowskim wywiązać się z ich zobowiązań poprzez 

harmonizację uregulowań w tej dziedzinie, co pozwoli uniknąć rozdrobnienia rynku 

wewnętrznego UE.  

 

W związku z tym istotne znaczenie ma kontekst wniosku w ramach przeglądu Unii Europejskiej 

przez Komitet ONZ do spraw praw osób niepełnosprawnych, podczas którego odbył się 

konstruktywny dialog w ramach 14. sesji (27-28 sierpnia w Genewie). W wyniku tego dialogu 

Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych przyjął uwagi podsumowujące na temat UE, 

w których odniesienie do proponowanej dyrektywy i inne powiązane kwestie były szczególnie 

uwypuklone, jak widać w ust. 29 w części dotyczącej art. 9 (dostępność). W tym ustępie 

Komitet wzywa Unię Europejską do przyjęcia zmienionego europejskiego aktu w sprawie 

dostępności, który zawierałby skuteczne i dostępne mechanizmy wykonawcze i składania skarg 

oraz w oparciu o wytyczne określone w komentarzu ogólnym Komitetu nr 2, po zasięgnięciu 

opinii organizacji osób niepełnosprawnych. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, można uznać, że akt obejmuje szeroką gamę produktów i usług 
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technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co jest ważną kwestią, którą należy przyjąć z 

zadowoleniem. Niemniej jednak zakres jest obszarem, w którym istnieje realna możliwość 

poprawy w celu objęcia szerszego wachlarza towarów i usług, w tym transportu, opieki 

zdrowotnej, edukacji, szkoleń, mieszkalnictwa, turystyki, polis ubezpieczeniowych, urządzeń 

elektrycznych, sektora detalicznego, kwestii prawnych, sprawiedliwości, kultury, rekreacji i 

sportu. 

 

 

Wymogi dostępności  

 

Należy zapewnić, by wymaganiom towarzyszyły wyczerpujące i bardziej szczegółowe wymogi 

i wyjaśnienia w załączniku do wniosku, uwzględniające potrzeby wszystkich osób 

niepełnosprawnych, w tym kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych 

wymagających bardziej intensywnego wsparcia.  

 

Wymagania dotyczące środowiska zbudowanego są niewystarczające. Stwierdza się, że 

państwa członkowskie „mogą uznać” możliwość objęcia środowiska zbudowanego, jeżeli jest 

ono związane z dostarczaniem towarów lub usług. Musi to zostać wzmocnione poprzez 

wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym powiązane środowisko zbudowane musi być 

dostępne, ponieważ dla osób niepełnosprawnych nie będzie istotne, czy usługa lub produkt są 

dostępne, jeżeli nie będą mieć faktycznego dostępu do nich.  

 

Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów 

Powinni oni być w stanie dostarczyć informacje na temat ułatwiania dostępu do produktów 

osobom niepełnosprawnym w dowolnym momencie i nie tylko na „uzasadniony wniosek 

właściwego organu krajowego”.  

 

 

Nadzór rynku w zakresie produktów  
 

Informacje dotyczące nieprzestrzegania wymogów dostępności, które znajdują się w 

posiadaniu organów publicznych, powinny być upubliczniane regularnie, a nie tylko na 

wniosek. 

 

 

Egzekwowanie przepisów 

 

Cieszy fakt, że wniosek dotyczący dyrektywy mówi o tym, że konsumenci lub organy 

publiczne lub prywatne stowarzyszenia mogą podjąć działania prawne w sądzie krajowym w 

razie wystąpienia niezgodności z dyrektywą. Biorąc jednak pod uwagę wiele wyzwań, z 

którymi zmagają się osoby niepełnosprawne, próbując uzyskać dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości, przepis ten nie jest satysfakcjonującą propozycją podejmowania działań 

wobec podmiotów gospodarczych. Ciężar egzekwowania nie powinien zatem opierać się na 

indywidualnych skargach konsumentów, ale odbywać się przede wszystkim poprzez 

kompleksowy system wdrażania i monitorowania w połączeniu z mechanizmem skarg 

konsumentów. Państwa członkowskie musiałyby zapewnić szerokie uprawnienia organom 

nadzoru rynku w celu monitorowania i egzekwowania prawidłowego stosowania dyrektywy. 
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Sankcje  
 

Środki finansowe pochodzące z kar powinny być ponownie inwestowane w środki dotyczące 

dostępności. Należy również unikać sytuacji, a której płacenie kar może być postrzegane jako 

tanie rozwiązanie w celu uniknięcia stosowania wymogów dostępności określonych w art. 3. 

 

POPRAWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Kartę praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności jej 

art. 21, 23 i 26, 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu niektórych dostępnych 

produktów i usług. Poprawi to podaż 

dostępnych produktów i usług na rynku 

wewnętrznym. 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu dostępnych produktów i usług. 

Poprawi to podaż dostępnych produktów i 

usług na rynku wewnętrznym dla 

wszystkich obywateli i stworzy warunki 

sprzyjające włączeniu społecznemu i 

niedyskryminującemu uczestnictwu. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych lub osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie 

wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności 

UE. Warunki, w których produkty i usługi 

są bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i ułatwiają 

prowadzenie niezależnego życia. 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem znacznie wzrośnie 

wraz ze starzeniem się ludności UE. 

Warunki, w których produkty i usługi są 

bardziej dostępne, zaspokajają potrzeby 

konsumentów, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i są niezbędne 

wszystkim obywatelom do prowadzenia 
niezależnego życia. 

 (Pierwsza część tej poprawki (zmiana 

definicji z „osób niepełnosprawnych lub 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi” na 

„osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem”) odnosi 

się do całego tekstu i wymaga 

odpowiednich zmian w całym tekście.) 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Państwa członkowskie powinny 

podjąć środki w celu zapewnienia pełnego 

i równego korzystania ze wszystkich praw 

i wolności podstawowych. Państwa 

członkowskie muszą zatem przyjąć 

perspektywę równouprawnienia płci przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących 

środków i wymogów związanych z 

dostępnością i zwiększonym 

uczestnictwem w rynku wewnętrznym 

osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 
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wiekiem lub innym upośledzeniem. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2b) W Unii żyje ponad 80 mln osób 

niepełnosprawnych pilnie potrzebujących 

dostępnego środowiska wolnego. Osoby 

niepełnosprawne napotykają trudności w 

zakresie uczestnictwa w rynku pracy i w 

działalności rekreacyjnej, a według 

Organizacji Narodów Zjednoczonych 

częstość występowania 

niepełnosprawności jest wyższa wśród 

kobiet niż wśród mężczyzn.  

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2c) Ze względu na fakt, że 

niepełnosprawne kobiety i dziewczęta 

padają ofiarą dyskryminacji z wielu 

przyczyn jednocześnie, i ze względu na 

brak równowagi płci w zakresie opieki 

konieczne jest zwiększenie dostępności we 

wszystkich sektorach. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2d) Ludność Unii stale się starzeje, co 

prowadzi do znacznego wzrostu liczby 

osób dotkniętych upośledzeniem 

związanym z wiekiem, które potrzebują 
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dostępnych produktów i usług oraz 

właściwie zaprojektowanego środowiska 

zbudowanego, aby móc dalej wykonywać 

codzienne czynności. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2e) Marginalizacja 

niepełnosprawnych kobiet jest większa niż 

izolacja, jakiej doświadczają 

niepełnosprawni mężczyźni. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2f) Nadal występuje dyskryminacja ze 

względu na płeć i niepełnosprawność – 

przyjmując różne formy – co prowadzi do 

wykluczenia społecznego (np. niższej 

samooceny, zależności ekonomicznej, 

izolacji społecznej), edukacyjnego (np. 

wysokich wskaźników analfabetyzmu i 

niższego poziomu wykształcenia, 

szczególnie wśród kobiet) oraz 

wykluczenia na rynku pracy (niższy udział 

w rynku pracy, tendencja do 

podejmowania pracy nisko płatnej, 

tymczasowej lub niepewnej), co przekłada 

się z kolei na dodatkowy stres i obciążenie 

psychologiczne u osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i 

opiekunów. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 g (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2g) Pomimo że istnieją liczne 

międzynarodowe konwencje i przepisy 

prawa Unii, to nadal obywatele nie 

korzystają w pełni z przewidzianych w 

nich praw, a prawa społeczne osób 

niepełnosprawnych nie są w pełni 

przestrzegane, jako że np. nie mają one 

sprawiedliwych i równych szans na udział 

w życiu politycznym, społecznym i 

gospodarczym. Niepełnosprawne kobiety i 

dziewczęta pozostają zmarginalizowane, 

jeśli chodzi o procesy podejmowania 

decyzji, postęp i równouprawnienie płci. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 h (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2h) Powszechną dostępność, 

projektowanie dla wszystkich i 

uwzględnianie perspektywy płci należy 

zagwarantować we wszystkich 

produktach, narzędziach, urządzeniach i 

usługach, z których powszechnie 

korzystają niepełnosprawni mężczyźni, 

chłopcy, kobiety i dziewczynki. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym dla osób niepełnosprawnych, 

stwarzają bariery dla swobodnego 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem, 
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przepływu tych produktów i usług oraz 

zakłócają skuteczną konkurencję na rynku 

wewnętrznym. Bariery te mają szczególny 

wpływ na podmioty gospodarcze, w 

szczególności na małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP). 

stwarzają bariery dla swobodnego 

przepływu tych produktów i usług oraz 

zakłócają skuteczną konkurencję na rynku 

wewnętrznym. Bariery te mają szczególny 

wpływ na podmioty gospodarcze, w 

szczególności na małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP). 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu. Jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie.) 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Z uwagi na różnice pomiędzy 

krajowymi wymogami dostępności, 

indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i 

mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do 

podejmowania przedsięwzięć biznesowych 

poza swoim krajowym rynkiem. 

Ustanowione przez państwa członkowskie 

krajowe, a nawet regionalne czy lokalne 

wymogi dostępności różnią się obecnie 

zarówno pod względem zakresu, jak i 

poziomu szczegółowości. Te różnice 

wywierają negatywny wpływ na 

konkurencyjność i wzrost gospodarczy, ze 

względu na dodatkowe koszty ponoszone 

w związku z tworzeniem i wprowadzaniem 

na każdy rynek krajowy dostępnych 

produktów i usług. 

(4) Z uwagi na różnice pomiędzy 

krajowymi wymogami dostępności, 

indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i 

mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do 

podejmowania przedsięwzięć biznesowych 

poza swoim krajowym rynkiem. 

Ustanowione przez państwa członkowskie 

krajowe, a nawet regionalne czy lokalne 

wymogi dostępności różnią się obecnie 

zarówno pod względem zakresu, jak i 

poziomu szczegółowości. Te różnice 

wywierają negatywny wpływ na 

konkurencyjność i wzrost gospodarczy 

oraz udział konsumentów ze względu na 

dodatkowe koszty ponoszone w związku z 

tworzeniem i wprowadzaniem na każdy 

rynek krajowy dostępnych produktów i 

usług. W przypadku usług 

transgranicznych organy krajowe, 

producenci i usługodawcy również 

działają w warunkach niepewności co do 

wymogów dostępności i obowiązujących 

ram polityki w tej dziedzinie. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) MŚP i mikroprzedsiębiorstwa 

tworzą większość miejsc pracy w Unii, 

nawet jeśli napotykają utrudnienia i 

przeszkody w rozwijaniu produktów i 

usług, w szczególności w kontekście 

transgranicznym. Państwa członkowskie 

powinny zatem ułatwiać działalność MŚP 

i mikroprzedsiębiorstw przez 

harmonizację krajowych przepisów w 

zakresie dostępności przy jednoczesnym 

zachowaniu koniecznych gwarancji. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Odbiorcy dostępnych produktów i 

usług muszą płacić wysokie ceny ze 

względu na ograniczoną konkurencję 

wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji 

krajowych ogranicza ewentualne korzyści, 

jakie mogłaby przynieść wymiana 

doświadczeń z partnerami krajowymi i 

międzynarodowymi w kwestii reagowania 

na zmiany społeczne i technologiczne. 

(5) Odbiorcy dostępnych produktów i 

usług muszą płacić wysokie ceny ze 

względu na ograniczoną konkurencję 

wśród dostawców oraz brak wspólnych 

minimalnych wymogów dotyczących 

dostępności na rynku wewnętrznym, co 

prowadzi do ograniczenia możliwości 

wykorzystania tych produktów i usług, 

zwłaszcza przez osoby niższych dochodach 

i narażone na ubóstwo. Rozdrobnienie 

regulacji krajowych ogranicza ewentualne 

korzyści, jakie mogłaby przynieść 

wymiana doświadczeń z partnerami 

krajowymi i międzynarodowymi w kwestii 

reagowania na zmiany społeczne i 

technologiczne. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby stworzyć ekonomię 

skali, ułatwić handel transgraniczny i 

transgraniczną mobilność, pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 

zgodności z niejednolitymi wymogami 

prawnymi w całej Unii.  

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby przyczynić się do 

tworzenia miejsc pracy, stworzyć 

ekonomię skali, ułatwić handel 

transgraniczny i transgraniczną mobilność, 

zmniejszyć bariery transgraniczne i 

zapobiegać im, pomóc podmiotom 

gospodarczym skoncentrować zasoby na 

innowacjach i dalszym rozwoju 

działalności, zamiast wykorzystywać te 

zasoby na zapewnianie zgodności z 

niejednolitymi wymogami prawnymi w 

całej Unii. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze 

środków mających zapewnić im 

niezależność, integrację społeczną i 

zawodową oraz udział w życiu 

społeczności, a także zachęcenie do 

stosowania art. 26 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem, z uwzględnieniem 

perspektywy płci, tak by mogły one 

korzystać ze środków mających zapewnić 

im niezależność, integrację zawodową oraz 

udział w życiu społeczności, a także ma na 

celu zachęcenie do stosowania art. 25 i 26 

Karty praw podstawowych Unii 
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Europejskiej. 

 (Pierwsza część tej poprawki (zmiana 

definicji z „osób niepełnosprawnych lub 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi” na 

„osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem”) odnosi 

się do całego tekstu i wymaga 

odpowiednich zmian w całym tekście.) 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) W UE niepełnosprawność częściej 

dotyka kobiety niż mężczyzn; 

niepełnosprawne kobiety spotykają się z 

dyskryminacją z wielu przyczyn 

jednocześnie, a także napotykają na 

istotne przeszkody w korzystaniu ze 

swoich podstawowych praw i wolności 

takie jak przemoc fizyczna, emocjonalna, 

seksualna, ekonomiczna i instytucjonalna 

oraz dyskryminacja w dostępie do 

kształcenia i zatrudnienia, co może 

prowadzić do izolacji społecznej i urazów 

psychicznych; kobiety są też w 

nieproporcjonalny sposób dotknięte 

niepełnosprawnością jako opiekunki 

niepełnosprawnych członków rodziny i 

częściej niż mężczyźni spotykają się z 

dyskryminacją przez powiązanie; należy 

przy tym wziąć pod uwagę, że równe 

traktowanie oraz pozytywne działania i 

strategie dotyczące kobiet 

niepełnosprawnych oraz matek 

niepełnosprawnych dzieci to podstawowe 

prawo człowieka, a zarazem obowiązek 

etyczny. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ogólnym celem strategii 

jednolitego rynku cyfrowego jest 

uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego 

trwałych korzyści ekonomicznych i 

społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie 

mogą w pełni korzystać z niższych cen i z 

większego wyboru, które może zapewnić 

jednolity rynek, ponieważ transakcje 

transgraniczne on-line nadal są bardzo 

ograniczone. Fragmentacja ogranicza 

popyt na transgraniczne transakcje handlu 

elektronicznego. Istnieje również potrzeba 

wspólnych działań, aby zagwarantować 

pełny dostęp do nowych elektronicznych 

treści dla osób niepełnosprawnych. Należy 

zatem ujednolicić wymogi dostępności na 

całym jednolitym rynku cyfrowym oraz 

zagwarantować, że wszyscy obywatele 

Unii, bez względu na sprawność, będą 

mogli czerpać z niego korzyści.  

(10) Ogólnym celem strategii 

jednolitego rynku cyfrowego jest 

uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego 

trwałych korzyści ekonomicznych i 

społecznych przez ułatwienie handlu i 

zwiększenie zatrudnienia w Unii. Unijni 

konsumenci wciąż nie mogą w pełni 

korzystać z niższych cen i z większego 

wyboru, które może zapewnić jednolity 

rynek, ponieważ transakcje transgraniczne 

on-line nadal są bardzo ograniczone. 

Fragmentacja ogranicza popyt na 

transgraniczne transakcje handlu 

elektronicznego. Istnieje również potrzeba 

wspólnych działań, aby zagwarantować 

pełny dostęp do nowych elektronicznych 

treści dla osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. Należy 

zatem ujednolicić wymogi dostępności na 

całym jednolitym rynku cyfrowym oraz 

zagwarantować, że wszyscy obywatele 

Unii, bez względu na sprawność, będą 

mogli czerpać z niego korzyści. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Art. 6 Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych nakłada na 

strony obowiązek podejmowania 

wszelkich odpowiednich środków, aby 

zapewnić pełen rozwój, awans i 

wzmocnienie pozycji kobiet, podczas gdy 

art. 9 przyznaje, że należy podjąć 

odpowiednie działania w celu zapewnienia 

kobietom i dziewczętom 

niepełnosprawnym rzeczywistego dostępu 
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do środowiska fizycznego, środków 

transportu, informacji i komunikacji. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności produktów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 
rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności, projektowania 

dla wszystkich i środowiska zbudowanego. 

Należy zagwarantować przyjęcie 

perspektywy uwzględniającej kwestie płci 

w odniesieniu do wszystkich produktów, 

narzędzi, urządzeń i usług, tak aby mogli 

powszechnie z nich korzystać 

niepełnosprawni mężczyźni, chłopcy, 

kobiety i dziewczęta, którzy przy braku 

działań ze strony Unii mogliby dalej 

cierpieć z powodu rozbieżności między 

przepisami krajowymi. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W komunikacie „Europejska 

strategia w sprawie niepełnosprawności 

2010–2020: Odnowione zobowiązanie do 

budowania Europy bez barier” określono 

zgodnie z Konwencją dostępność jako 

jeden z ośmiu obszarów działań i 

postawiono sobie za cel zapewnienie 

dostępności produktów i usług. 

(15) W komunikacie „Europejska 

strategia w sprawie niepełnosprawności 

2010–2020: Odnowione zobowiązanie do 

budowania Europy bez barier” określono 

zgodnie z Konwencją dostępność jako 

jeden z ośmiu obszarów działań i jeden z 

warunków uczestnictwa w życiu 

społecznym i postawiono sobie za cel 

zapewnienie dostępności produktów i 

usług. 

__________________ __________________ 
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33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Konieczne jest wprowadzenie 

wymogów dostępności w jak najmniej 

uciążliwy sposób dla podmiotów 

gospodarczych i państw członkowskich, 

zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami 

wyłącznie produktów i usług, które zostały 

starannie wybrane. 

(18) Wymogi określone w niniejszej 

dyrektywie muszą zapewniać umożliwienie 

wszystkim pełnego udziału w rynku 

wewnętrznym i zmierzać do ograniczenia 

przeszkód, jakie napotykają osoby 

niepełnosprawne, aby zagwarantować 

sprawne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego, sprawiedliwe warunki 

życia i dostępne społeczeństwo w całej UE. 

Zwiększenie udziału wszystkich osób w 

rynku wewnętrznym umożliwi też 

podmiotom gospodarczym poszukiwanie 

nowych możliwości rynkowych. 

 

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Uwzględnienie perspektywy płci we 

wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych 

państw członkowskich w odniesieniu do 

wymogów dostępności produktów i usług 

przyczyni się do przyjęcia całościowego 

podejścia do eliminacji dalszej 

dyskryminacji niepełnosprawnych kobiet, 

matek z dzieckiem w wózku i kobiet 

opiekujących się osobami 

niesamodzielnymi. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Dostępność powinna zostać 

osiągnięta poprzez usuwanie barier i 

zapobieganie ich powstawaniu, najlepiej 

poprzez zastosowanie podejścia 

„projektowania uniwersalnego”. Dążenie 

do zapewnienia dostępności nie powinno 

wykluczać dokonywania racjonalnych 

usprawnień, gdy wymagają tego przepisy 

krajowe lub unijne. 

(25) Dostępność powinna zostać 

osiągnięta poprzez usuwanie barier i 

zapobieganie ich powstawaniu, poprzez 

wprowadzenie podejścia „projektowania 

uniwersalnego”. Dążenie do zapewnienia 

dostępności nie powinno wykluczać 

dokonywania racjonalnych usprawnień, 

gdy wymagają tego przepisy krajowe lub 

unijne. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Zważywszy na fakt, że producent 

posiada szczegółową wiedzę o procesie 

projektowania i produkcji, jest on 

najbardziej kompetentny do 

przeprowadzenia kompletnej procedury 

oceny zgodności. Obowiązek zapewnienia 

oceny zgodności powinien spoczywać na 

producencie. 

(30) Zważywszy na fakt, że producent 

posiada szczegółową wiedzę o procesie 

projektowania i produkcji, jest on 

najbardziej kompetentny do 

przeprowadzenia kompletnej procedury 

oceny zgodności. Obowiązek zapewnienia 

oceny zgodności powinien spoczywać na 

producencie. Niemniej konsumenci, 

organizacje i właściwe organy publiczne 

powinny móc zgłaszać nadużycia 

odnoszące się do wymogów określonych w 

niniejszej dyrektywie popełniane przez 

podmioty gospodarcze, zwłaszcza jeśli 

oferowane produkty lub usługi wpływają 

negatywnie na warunki życia lub 

możliwości uczestnictwa w rynku 

wewnętrznym osób niepełnosprawnych 

bądź naruszają zasadę równości płci. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) W celu ułatwienia oceny zgodności 

z mającymi zastosowanie wymogami 

należy przewidzieć domniemanie 

zgodności produktów i usług zgodnych z 

dobrowolnymi normami 

zharmonizowanymi przyjmowanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, 

w celu określenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych związanych z 

tymi wymogami. Komisja opublikowała 

już szereg wniosków o normalizację 

skierowanych do europejskich organizacji 

normalizacyjnych w dziedzinie 

dostępności, które powinny być istotne dla 

przygotowania zharmonizowanych norm. 

(39) W celu ułatwienia oceny zgodności 

z mającymi zastosowanie wymogami 

dostępności należy przewidzieć 

domniemanie zgodności produktów i usług 

zgodnych z dobrowolnymi normami 

zharmonizowanymi przyjmowanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, 

w celu określenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych związanych z 

tymi wymogami. Komisja opublikowała 

już szereg wniosków o normalizację 

skierowanych do europejskich organizacji 

normalizacyjnych w dziedzinie 

dostępności, które powinny być istotne dla 

przygotowania zharmonizowanych norm. 

__________________ __________________ 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 

z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 41 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Aby zagwarantować skuteczny 

dostęp do informacji do celów nadzoru 

rynku, informacje niezbędne do 

zadeklarowania zgodności ze wszystkimi 

mającymi zastosowanie aktami prawnymi 

Unii powinny być dostępne w pojedynczej 

(41) Aby zagwarantować skuteczny 

dostęp do informacji do celów nadzoru 

rynku, informacje niezbędne do 

zadeklarowania zgodności ze wszystkimi 

mającymi zastosowanie aktami prawnymi 

Unii powinny być dostępne w pojedynczej 
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deklaracji zgodności UE. W celu 

zmniejszenia obciążenia administracyjnego 

podmiotów gospodarczych, podmioty te 

powinny móc zawrzeć odpowiednie 

poszczególne deklaracje zgodności w 

jednej unijnej deklaracji zgodności. 

deklaracji zgodności UE w ramach 

ułatwienia swobodnego dostępu do 

informacji, a przede wszystkim do wiedzy 

specjalistycznej w państwach 

członkowskich. W celu zmniejszenia 

obciążenia administracyjnego podmiotów 

gospodarczych, podmioty te powinny móc 

zawrzeć odpowiednie poszczególne 

deklaracje zgodności w jednej unijnej 

deklaracji zgodności. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (42a) Podczas prowadzenia nadzoru 

rynku produktów organy nadzoru rynku 

powinny dokonywać przeglądu oceny we 

współpracy z osobami niepełnosprawnymi 

i ich organizacjami.  

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 45 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 765/2008 , przez umieszczenie na 

produkcie oznakowania CE producent 

deklaruje zgodność danego produktu ze 

wszystkimi obowiązującymi 

wymaganiami, przyjmując tym samym na 

siebie pełną odpowiedzialność za tę 

zgodność. 

(45) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 765/2008 przez umieszczenie na 

produkcie oznakowania CE oraz podanie 

dodatkowej informacji dotyczącej 

produktów i usług, które spełniają wymogi 

dostępności, producent deklaruje zgodność 

danego produktu ze wszystkimi 

obowiązującymi wymaganiami, 

przyjmując tym samym na siebie pełną 

odpowiedzialność za tę zgodność. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 45 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (45a) Prawo osób niepełnosprawnych i 

osób starszych do integracji i uczestnictwa 

w życiu społecznym i kulturalnym Unii 

jest związane ze świadczeniem dostępnych 

audiowizualnych usług medialnych. 

Państwa członkowskie powinny zatem 

wprowadzić właściwe i proporcjonalne 

środki zapewniające, aby dostawcy usług 

medialnych podlegający ich jurysdykcji 

aktywnie działali na rzecz zapewnienia 

dostępności emitowanych treści osobom z 

upośledzeniem wzroku lub słuchu do roku 

2022. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, aby organy 

nadzoru rynku sprawdzały zgodność 

podmiotów gospodarczych z kryteriami, o 

których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z 

rozdziałem V. 

(48) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, aby organy 

nadzoru rynku sprawdzały zgodność 

podmiotów gospodarczych z kryteriami, o 

których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z 

rozdziałem V i że będą odbywać regularne 

konsultacje z organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 48 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (48a) Krajowe bazy danych zawierające 

wszystkie istotne informacje na temat 

stopnia dostępności produktów i usług 

wymienionych w art. 1 ust. 1 i 2 

pozwoliłyby na lepsze włączenie do 

nadzoru rynku osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 
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niepełnosprawnych i ich organizacji. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 50 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, w ramach której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

zainteresowanymi podmiotami 

gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, na podstawie której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne, organizacjami 

działającymi na rzecz równouprawnienia 

płci i zainteresowanymi podmiotami 

gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 54 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) Cel niniejszej dyrektywy, 

mianowicie wyeliminowanie barier dla 

swobodnego przepływu niektórych 

dostępnych produktów i usług, które ma się 

przyczynić do właściwego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego, nie może być 

osiągnięty w wystarczający sposób przez 

państwa członkowskie, ponieważ wymaga 

on harmonizacji różnych przepisów 

istniejących obecnie w ich systemach 

(54) Cel niniejszej dyrektywy, 

mianowicie wyeliminowanie barier dla 

swobodnego przepływu niektórych 

dostępnych produktów i usług, które ma się 

przyczynić do właściwego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego i zaspokojenia 

potrzeb wszystkich konsumentów, nie 

może być osiągnięty w wystarczający 

sposób przez państwa członkowskie, 

ponieważ wymaga on harmonizacji 
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prawnych. Przez określenie wspólnych 

wymogów dostępności i zasad 

funkcjonowania jednolitego rynku cel ten 

można łatwiej osiągnąć na poziomie 

unijnym. Z tego względu Unia może 

przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tego celu, 

różnych przepisów istniejących obecnie w 

ich systemach prawnych. Przez określenie 

wspólnych wymogów dostępności i zasad 

funkcjonowania jednolitego rynku cel ten 

można łatwiej osiągnąć na poziomie 

unijnym. Z tego względu Unia może 

przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tego celu, 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) automaty do sprzedaży biletów; (ii) automaty do sprzedaży biletów, 

automaty sprzedające jedzenie i napoje; 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) elektroniczny sprzęt gospodarstwa 

domowego, w tym powiązane opakowania; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) e-książki; e) książki elektroniczne, dane 

cyfrowe na trwałym nośniku, kursy 

internetowe i materiały edukacyjne; 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) usługi pocztowe. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a) „dostępny format” oznacza 

formaty dostosowane do różnego rodzaju 

niepełnosprawności, w tym język migowy, 

alfabet Braille’a oraz alternatywne i 

wspomagające metody komunikacji; 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21a) „usługa dostępu” oznacza usługę 

taką jak audiodeskrypcja, napisy 

dialogowe dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących, tłumaczenie na język 

migowy, zwiększającą dostępność treści 

audiowizualnych dla osób 

niepełnosprawnych, zarówno kobiet, jak i 

mężczyzn; 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Następujące terminale 3. Następujące terminale 
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samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji II załącznika I. 

samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów, automaty do sprzedaży 

artykułów spożywczych i napojów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

II załącznika I. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Elektroniczny sprzęt gospodarstwa 

domowego, w tym powiązane opakowania, 

musi spełniać wymogi określone w sekcji 

X załącznika I. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji III załącznika I. 

4. Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji III załącznika I. 

Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność co najmniej jednej usługi 

telekomunikacyjnej dla osób z 

upośledzeniami słuchu lub mowy opartej 

na przekazie tekstowym i jednej opartej na 

transmisji wideo na całym terytorium 

danego państwa członkowskiego oraz w 

sposób ciągły, w porozumieniu z 

organizacjami użytkowników, w tym 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne, i dbają o to, by te usługi 

były interoperacyjne z usługami 

telefonicznymi. 

 Państwa członkowskie zapewniają 
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również dostępność komunikacji audio, 

wideo i komunikacji tekstowej w czasie 

rzeczywistym („rozmowa totalna”) z 

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 

służbami ratunkowymi, w tym liniami 

wsparcia (np. świadczącymi pomoc 

kobietom padającym ofiarą przemocy). 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Aby umożliwić osobom z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osobom 

dotkniętym niepełnosprawnością, 

korzystanie z audiowizualnych usług 

medialnych, państwa członkowskie 

zapewnią dostępność tych usług również w 

języku migowym, z napisami, 

audiodeskrypcją oraz zrozumiałym 

przewodnikiem po programie audycji, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

audiowizualnych usług medialnych 

przeznaczonych dla dzieci. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – 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 

10. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby środowisko zbudowane 

wykorzystywane przez klientów 

korzystających z usług i produktów 

transportu pasażerskiego, w tym 

środowisko wykorzystywane przez 

dostawców usług i operatorów 

infrastruktury, jak również środowisko 

zbudowane wykorzystywane przez 

klientów korzystających z usług 

bankowych i pocztowych, z centrów 
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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. 

obsługi klienta i sklepów operatorów 

telefonii, spełniały 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 i osoby starsze. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Rejestry te podaje się do publicznej 

wiadomości i stale aktualizuje za pomocą 

środków wdrożonych przez producenta w 

odniesieniu do produktów niezgodnych z 

przepisami i produktów wycofywanych z 

rynku. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego producenci 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności danego produktu, w 

języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez ten organ. Na żądanie 

właściwych organów podejmują oni z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty wprowadzone 

przez nich do obrotu, i na zapewnienie 

zgodności z wymogami, o których mowa w 

art. 3. 

9. Producenci przekazują właściwym 

organom krajowym wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności danego produktu, w 

języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez dany organ. Na żądanie 

właściwych organów podejmują oni z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty wprowadzone 

przez nich do obrotu, i na zapewnienie 

zgodności z wymogami, o których mowa w 

art. 3. 
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a. Rejestry te podaje się do publicznej 

wiadomości i stale aktualizuje za pomocą 

środków wprowadzonych przez importera 

w odniesieniu do produktów niezgodnych 

z przepisami i produktów wycofywanych z 

rynku. 

 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego importerzy 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności wyrobu, w języku, 

który może być z łatwością zrozumiany 

przez ten organ. Na żądanie właściwych 

organów podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

wprowadzone przez nich do obrotu. 

9. Importerzy przekazują właściwym 

organom krajowym wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności wyrobu, w języku, 

który może być z łatwością zrozumiany 

przez dany organ. Na żądanie właściwych 

organów podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

wprowadzone przez nich do obrotu. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego 

dystrybutorzy udzielają mu wszelkich 

informacji i udostępniają dokumentację 

konieczną do ustalenia zgodności danego 

produktu z wymogami. Na żądanie 

6. Dystrybutorzy dostarczają 

właściwym organom krajowym wszelkich 

informacji i udostępniają dokumentację 

konieczną do ustalenia zgodności danego 

produktu. Na żądanie właściwych organów 

podejmują z nimi współpracę w 
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właściwych organów, podejmują z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty udostępnione 

przez nich na rynku. 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

udostępnione przez nich na rynku. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu usługodawcy udzielają 

mu wszelkich informacji koniecznych do 

wykazania zgodności z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 3. Na 

żądanie tych organów współpracują oni z 

nimi w zakresie wszelkich działań 

podejmowanych w celu doprowadzenia do 

zgodności z tymi wymogami. 

4. Usługodawcy udzielają właściwym 

organom krajowym wszelkich informacji 

koniecznych do wykazania zgodności z 

wymogami dostępności, o których mowa w 

art. 3. Na żądanie tych organów 

współpracują oni z nimi w zakresie 

wszelkich działań podejmowanych w celu 

doprowadzenia do zgodności z tymi 

wymogami. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W deklaracji zgodności UE 

stwierdza się, że wykazano spełnienie 

odpowiednich, określonych w art. 3, 

wymogów dostępności. W przypadkach, 

gdy skorzystano z wyjątku przewidzianego 

w art. 12, deklaracja zgodności UE zawiera 

informację, które wymogi dostępności są 

tym wyjątkiem objęte. 

1. W deklaracji zgodności UE 

stwierdza się, że wykazano spełnienie 

odpowiednich, określonych w art. 3, 

wymogów dostępności. W przypadkach, 

gdy skorzystano z wyjątku przewidzianego 

w art. 12, deklaracja zgodności UE zawiera 

informację, które wymogi dostępności są 

tym wyjątkiem objęte, wraz z 

uzasadnieniem. 
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Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby informacje posiadane 

przez organy nadzoru rynku, dotyczące 

zgodności podmiotów gospodarczych z 

obowiązującymi wymogami dostępności 

określonymi w art. 3 oraz ocena odstępstw 

przewidziana w art. 12, dostępne były dla 

konsumentów na żądanie oraz w 

dostępnym formacie, chyba że informacje 

te nie mogą być udostępnione ze względu 

na ich poufny charakter, jak przewidziano 

w art. 19 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 

765/2008. 

3. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby informacje posiadane 

przez organy nadzoru rynku, dotyczące 

zgodności podmiotów gospodarczych z 

obowiązującymi wymogami dostępności 

określonymi w art. 3 oraz ocena odstępstw 

przewidziana w art. 12, dostępne były dla 

konsumentów w dostępnym formacie, 

chyba że informacje te nie mogą być 

udostępnione ze względu na ich poufny 

charakter, jak przewidziano w art. 19 ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 18a 

 Krajowe bazy danych 

 Państwa członkowskie opracowują i 

regularnie aktualizują krajowe bazy 

danych, dostępne dla wszystkich obywateli 

i zainteresowanych stron, zawierające 

wszystkie istotne informacje na temat 

stopnia dostępności produktów i usług 

wymienionych w art. 1 ust. 1 i 2. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 – litera a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przepisy, na mocy których a) przepisy, na mocy których 
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konsument może wszcząć postępowanie na 

mocy prawa krajowego przed sądami lub 

właściwymi organami administracyjnymi, 

aby zapewnić stosowanie krajowych 

przepisów transponujących przepisy 

niniejszej dyrektywy; 

konsument może wszcząć postępowanie na 

mocy prawa krajowego przed sądami lub 

właściwymi organami administracyjnymi, 

aby zapewnić stosowanie krajowych 

przepisów transponujących przepisy 

niniejszej dyrektywy; mechanizm 

składania skarg powinien być skuteczny, 

przejrzysty i dostępny, zgodnie z art. 9 

Konwencji; 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) przepisy, w których ustanowiono 

kompleksowy i wyposażony w 

odpowiednie zasoby mechanizm składania 

skarg przez konsumentów w celu 

uzupełnienia systemu wdrażania i 

monitorowania. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sankcje te powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające.  

2. Sankcje te powinny być 

wystarczająco skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające, by nie stanowiły dla 

podmiotów gospodarczych alternatywy 

wobec wypełniania obowiązku 

udostępnienia produktów lub usług. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Dochody z kar są ponownie 

inwestowane w środki dotyczące 

dostępności. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia [… proszę wstawić datę - 

sześć lat od daty wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia [… proszę wstawić datę - 

pięć lat od daty wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia […proszę wstawić datę - pięć lat 

po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], 

a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów 

sprawozdanie ze stosowania niniejszej 

dyrektywy.  

Do dnia […proszę wstawić datę - trzy lata 

po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], 

a następnie co trzy lata, Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie, Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 

Regionów sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy.  

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 3 



 

PE597.391v02-00 326/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 

punkty widzenia zainteresowanych 

podmiotów gospodarczych i odpowiednich 

organizacji pozarządowych, w tym 

organizacji reprezentujących osoby 

niepełnosprawne i osoby starsze. 

3. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 

punkty widzenia i zalecenia 

zainteresowanych podmiotów 

gospodarczych i odpowiednich organizacji 

pozarządowych, w tym w szczególności 

organizacji reprezentujących osoby 

niepełnosprawne i osoby starsze. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) 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; 

e) zapewnienie dostępności strony 

internetowej w sposób spójny, 

znormalizowany 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; 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – punkt 1 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

f) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających, na przykład informacji 

na temat dostępności online tłumaczy 

ustnych dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 
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niepełnosprawnych, 
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OPINIA KOMISJI PETYCJI 

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług 

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

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kostadinka Kuneva 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Proponowany europejski akt w sprawie dostępności jest podstawowym aktem prawnym, który 

w ramach wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych 

(UNCRPD) może poprawić dostępność konkretnych produktów i usług dla osób 

niepełnosprawnych, osób starszych i wszystkich osób z ograniczoną sprawnością w całej UE. 

Komisja PETI z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako pozytywny krok w kierunku 

bardziej zintegrowanego rynku wewnętrznego i próbę sprostania potrzebom najsłabszych 

obywateli. Należy przyjąć proponowane środki, mimo że nie przewidziano obowiązku 

stosowania konwencji przez państwa członkowskie i dlatego ogólny problem usuwania barier 

dla osób niepełnosprawnych nie zostanie rozwiązany. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zakres wniosku ogranicza się do konkretnych aspektów usług i 

produktów, zatem tylko częściowo obejmuje właściwe wymogi dostępności, należy uznać, że 

środkiem zaradczym wobec wszelkich pominięć, które pozbawiają odpowiednie środki pełnej 

użyteczności, będzie całościowe podejście.   

Akt musi koniecznie obejmować oprócz rysunków i specyfikacji konkretnych produktów i 

usług obowiązek utworzenia łatwo dostępnego otoczenia, ponieważ w przeciwnym wypadku 

nie będzie można z nich rzeczywiście korzystać. 

Biorąc pod uwagę, że wymagane od przedsiębiorstw dostosowanie produktów, tak aby 

zapewnić ich dostępność, jest kosztowne, a większość osób niepełnosprawnych boryka się z 

poważnymi ograniczeniami finansowymi, nie ma dostępu do zatrudnienia i często żyje w 

ubóstwie lub na jego granicy, to należy zagwarantować, że to nie oni pokryją koszty 

dostosowania produktów i usług. Państwa członkowskie powinny zatem zbadać sposoby 

wykorzystania funduszy UE wspierających w szczególności MŚP, ponieważ to MŚP będą 
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miały większe trudności we wprowadzaniu niezbędnych zmian. 

Jeżeli ma być stosowana definicja „osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami 

funkcjonalnymi”, nowa dyrektywa nie będzie mieć oczekiwanego najszerszego zasięgu, 

ponieważ nie odzwierciedla ani skali, ani różnorodności i złożoności problemów 

zainteresowanych osób. Ponadto proponowana definicja oparta jest na modelu medycznym i 

jest niezgodna z konwencją, która opiera się na modelu społecznym. Proponuje się zatem 

następującą definicję: „osoby niepełnosprawne i osoby dotknięte upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem”.  

W celu uniknięcia niezamierzonych luk regulacyjnych zaleca się, aby w zakres dyrektywy 

włączyć pojazdy i infrastrukturę transportową, które nie są wyraźnie objęte przepisami 

unijnymi dotyczącymi dostępności.  

Chociaż wniosek dotyczy wytwarzania nowych produktów, potrzeba dostosowania produktów 

już wprowadzonych do obrotu jest oczywista i potwierdzona przez znaczną liczbę petycji, w 

których dowodzi się, że wiele artykułów pierwszej potrzeby, niezbędnych do codziennego 

życia i przemieszczania się, jest nadal nieusprawnionych i niedostępnych. Po wdrożeniu 

dyrektywy, po dokonaniu oceny i po konsultacji z zainteresowanymi stronami należy dokonać 

przeglądu dyrektywy i przewidzieć rozszerzenie jej zakresu, aby stopniowo objąć nią również 

produkty, które zostały już wprowadzone do obrotu.  

Chociaż wniosek ujmuje w załączniku I kryterium „zrozumiały” jako służący ułatwianiu 

dostępu dla osób z upośledzeniem umysłowym, komisja PETI zaleca rozważenie włączenia 

określenia „zrozumiały” jako wymogu w odniesieniu do wszystkich odnośnych produktów i 

usług objętych zakresem niniejszej dyrektywy i załączników do niej.  

Komitet ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych nie zna pojęcia „nieproporcjonalnego 

obciążenia” i jeżeli jest to uznawane za przyczynę niestosowania dyrektywy, to może być to 

niebezpieczne i umożliwić niektórym zainteresowanym stronom uniknięcie zobowiązań. 

Kryteria określające, co można uznać za „nieproporcjonalne obciążenie” należy bardzo 

dokładnie zdefiniować. 

POPRAWKI 

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Kartę praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 
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21 i 26, 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu niektórych dostępnych 

produktów i usług. Poprawi to podaż 

dostępnych produktów i usług na rynku 

wewnętrznym. 

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 

przyczynienie się do właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w 

drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich oraz poprzez 

wyeliminowanie barier w swobodzie 

przepływu dostępnych produktów i usług. 

Poprawi to podaż dostępnych produktów i 

usług na rynku wewnętrznym. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki, a liczba osób 

niepełnosprawnych lub osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie 

wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności 

UE. Warunki, w których produkty i usługi 

są bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i ułatwiają 

prowadzenie niezależnego życia. 

(2) Popyt na dostępne produkty i usługi 

jest wysoki. Znajduje to odzwierciedlenie 

w dużej liczbie petycji, jakie wpływają do 

Parlamentu Europejskiego, w których 

poruszane są problemy dostępności 

produktów i usług. Liczba osób 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem znacznie wzrośnie 

wraz ze starzeniem się ludności UE. 

Warunki, w których produkty i usługi są 

bardziej dostępne, umożliwiają większe 

włączenie społeczne i są zasadniczym 

warunkiem prowadzenia niezależnego 

życia. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Niepełnosprawne kobiety i 

dziewczęta są ofiarami różnorodnych 

form dyskryminacji. Państwa 

członkowskie powinny podjąć środki w 

celu zapewnienia pełnego i równego 

korzystania ze wszystkich podstawowych 

praw i wolności. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym dla osób niepełnosprawnych, 

stwarzają bariery dla swobodnego 

przepływu tych produktów i usług oraz 

zakłócają skuteczną konkurencję na rynku 

wewnętrznym. Bariery te mają szczególny 

wpływ na podmioty gospodarcze, w 

szczególności na małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP). 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem, 

stwarzają bariery dla swobodnego 

przepływu tych produktów i usług oraz 

zakłócają skuteczną konkurencję na rynku 

wewnętrznym. Bariery te mają szczególny 

wpływ na podmioty gospodarcze, w 

szczególności na małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP). 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Z uwagi na różnice pomiędzy 

krajowymi wymogami dostępności, 

indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i 

(4) Z uwagi na różnice pomiędzy 

krajowymi wymogami dostępności, 

indywidualni przedsiębiorcy, MŚP i 
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mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do 

podejmowania przedsięwzięć biznesowych 

poza swoim krajowym rynkiem. 

Ustanowione przez państwa członkowskie 

krajowe, a nawet regionalne czy lokalne 

wymogi dostępności różnią się obecnie 

zarówno pod względem zakresu, jak i 

poziomu szczegółowości. Te różnice 

wywierają negatywny wpływ na 

konkurencyjność i wzrost gospodarczy, ze 

względu na dodatkowe koszty ponoszone 

w związku z tworzeniem i wprowadzaniem 

na każdy rynek krajowy dostępnych 

produktów i usług. 

mikroprzedsiębiorstwa zniechęcani są do 

podejmowania przedsięwzięć biznesowych 

poza swoim krajowym rynkiem. 

Ustanowione przez państwa członkowskie 

krajowe, a nawet regionalne czy lokalne 

wymogi dostępności różnią się obecnie 

zarówno pod względem zakresu, jak i 

poziomu szczegółowości. Te różnice 

wywierają negatywny wpływ na 

konkurencyjność i wzrost gospodarczy, ze 

względu na dodatkowe koszty ponoszone 

w związku z tworzeniem i wprowadzaniem 

na każdy rynek krajowy dostępnych 

produktów i usług. W przypadku usług 

transgranicznych organy krajowe, 

producenci i usługodawcy działają w 

warunkach niepewności co do wymogów 

dostępności i obowiązujących ram polityki 

w tej dziedzinie. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby stworzyć ekonomię 

skali, ułatwić handel transgraniczny i 

transgraniczną mobilność, pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 

zgodności z niejednolitymi wymogami 

prawnymi w całej Unii. 

(6) Zbliżenie środków krajowych na 

poziomie Unii jest zatem niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, by położyć kres 

rozdrobnieniu rynku dostępnych 

produktów i usług, aby stworzyć ekonomię 

skali, ułatwić handel transgraniczny i 

transgraniczną mobilność dzięki 

ograniczeniu przeszkód i zapobieganiu im 

oraz aby ułatwić swobodę przemieszczania 

się produktów, usług i osób 

niepełnosprawnych, a także pomóc 

podmiotom gospodarczym skoncentrować 

zasoby na innowacjach, zamiast 

wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 

zgodności z niejednolitymi wymogami 

prawnymi w całej Unii. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Korzyści wynikające z 

harmonizacji wymogów dotyczących 

dostępności na rynku wewnętrznym 

zostały potwierdzone poprzez stosowanie 

dyrektywy 2014/33/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie dźwigów1 

oraz rozporządzenia (WE) nr 661/2009 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

dziedzinie transportu2. 

(7) Korzyści wynikające z 

harmonizacji wymogów dotyczących 

dostępności na rynku wewnętrznym 

zostały potwierdzone poprzez stosowanie 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/33/UE w sprawie dźwigów1 

oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w 

dziedzinie transportu2, jednak państwa 

członkowskie nie w pełni wdrażają tę 

dyrektywę i nie w pełni stosują to 

rozporządzenie, a tam, gdzie tak się dzieje, 

brakuje spójności. 

____________________ ____________________ 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw 

państw członkowskich dotyczących 

dźwigów i elementów bezpieczeństwa do 

dźwigów (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 251.). 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw 

państw członkowskich dotyczących 

dźwigów i elementów bezpieczeństwa do 

dźwigów (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 251.). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z 

dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań 

technicznych w zakresie homologacji typu 

pojazdów silnikowych dotyczących ich 

bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep 

oraz przeznaczonych dla nich układów, 

części i oddzielnych zespołów 

technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 

1). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z 

dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań 

technicznych w zakresie homologacji typu 

pojazdów silnikowych dotyczących ich 

bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep 

oraz przeznaczonych dla nich układów, 

części i oddzielnych zespołów 

technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 

1). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

(9) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 
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zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze 

środków mających zapewnić im 

niezależność, integrację społeczną i 

zawodową oraz udział w życiu 

społeczności, a także zachęcenie do 

stosowania art. 26 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego 

przestrzegania prawa osób 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem do korzystania ze 

środków mających zapewnić im 

niezależność, integrację społeczną i 

zawodową oraz udział w życiu 

społeczności, a także zachęcenie do 

stosowania art. 25 i 26 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 25 Karty „Prawa osób w podeszłym wieku” 

„Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz 

do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.” 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ogólnym celem strategii 

jednolitego rynku cyfrowego jest 

uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego 

trwałych korzyści ekonomicznych i 

społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie 

mogą w pełni korzystać z niższych cen i z 

większego wyboru, które może zapewnić 

jednolity rynek, ponieważ transakcje 

transgraniczne on-line nadal są bardzo 

ograniczone. Fragmentacja ogranicza 

popyt na transgraniczne transakcje handlu 

elektronicznego. Istnieje również potrzeba 

wspólnych działań, aby zagwarantować 

pełny dostęp do nowych elektronicznych 

treści dla osób niepełnosprawnych. Należy 

zatem ujednolicić wymogi dostępności na 

całym jednolitym rynku cyfrowym oraz 

zagwarantować, że wszyscy obywatele 

Unii, bez względu na sprawność, będą 

(10) Ogólnym celem strategii 

jednolitego rynku cyfrowego jest 

uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego 

trwałych korzyści ekonomicznych i 

społecznych przez ułatwienie handlu i 

zwiększenie zatrudnienia w Unii. Unijni 

konsumenci wciąż nie mogą w pełni 

korzystać z niższych cen i z większego 

wyboru, które może zapewnić jednolity 

rynek, ponieważ transakcje transgraniczne 

online nadal są bardzo ograniczone. 

Fragmentacja ogranicza popyt na 

transgraniczne transakcje handlu 

elektronicznego. Istnieje również potrzeba 

wspólnych działań, aby zagwarantować 

pełny dostęp do nowych elektronicznych 

treści dla osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. Należy 



 

RR\1125427PL.docx 337/422 PE597.391v02-00 

 PL 

mogli czerpać z niego korzyści. zatem ujednolicić wymogi dostępności na 

całym jednolitym rynku cyfrowym oraz 

zagwarantować, że wszyscy obywatele 

Unii, bez względu na sprawność, będą 

mogli czerpać z niego korzyści. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Artykuł 9 Konwencji zobowiązuje 

jej strony do wprowadzenia odpowiednich 

środków w celu zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym, na zasadzie równości z 

innymi osobami, dostępu do środowiska 

fizycznego, środków transportu, informacji 

i komunikacji, w tym technologii i 

systemów informacyjno-komunikacyjnych, 

a także do innych urządzeń i usług, 

powszechnie dostępnych lub powszechnie 

zapewnianych, zarówno na obszarach 

miejskich, jak i wiejskich. Komitet ONZ 

ds. praw osób niepełnosprawnych wskazał 

na potrzebę stworzenia ram prawnych z 

konkretnymi, wykonalnymi i określonymi 

w czasie poziomami odniesienia w celu 

monitorowania stopniowego tworzenia 

warunków dostępności. 

(12) Artykuł 9 Konwencji zobowiązuje 

jej strony do wprowadzenia odpowiednich 

środków w celu zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym, na zasadzie równości z 

innymi osobami, jednakowego dostępu do 

środowiska fizycznego, środków 

transportu, informacji i komunikacji, w 

tym technologii i systemów informacyjno-

komunikacyjnych, a także do innych 

urządzeń i usług, powszechnie dostępnych 

lub powszechnie zapewnianych, zarówno 

na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

Komitet ONZ ds. praw osób 

niepełnosprawnych wskazał na potrzebę 

stworzenia ram prawnych z konkretnymi, 

wykonalnymi i określonymi w czasie 

poziomami odniesienia w celu 

monitorowania stopniowego tworzenia 

warunków dostępności. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych 

dotyczących dostępności produktów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 

(13) Wejście w życie Konwencji w 

porządkach prawnych państw 

członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia 

dodatkowych przepisów krajowych, w tym 

dotyczących środowiska zbudowanego 

związanego z dostarczaniem produktów i 

usług, co przy braku działań ze strony Unii 
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rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

mogłoby doprowadzić do zwiększenia 

rozbieżności między krajowymi 

przepisami. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W komunikacie „Europejska 

strategia w sprawie niepełnosprawności 

2010–2020: Odnowione zobowiązanie do 

budowania Europy bez barier” określono 

zgodnie z Konwencją dostępność jako 

jeden z ośmiu obszarów działań i 

postawiono sobie za cel zapewnienie 

dostępności produktów i usług. 

(15) W komunikacie „Europejska 

strategia w sprawie niepełnosprawności 

2010–2020: Odnowione zobowiązanie do 

budowania Europy bez barier” określono 

zgodnie z Konwencją dostępność, należącą 

do podstawowych warunków udziału w 

życiu społeczności, jako jeden z ośmiu 

obszarów działań i postawiono sobie za cel 

zapewnienie dostępności produktów i 

usług. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Wykaz produktów i usług objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy jest 

wynikiem badania przeprowadzonego w 

trakcie przygotowywania oceny skutków, 

które pozwoliło zidentyfikować te 

produkty i usługi dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

dla osób niepełnosprawnych i starszych, 

dla których państwa członkowskie przyjęły 

lub prawdopodobnie przyjmą rozbieżne 

krajowe wymogi dostępności. 

(16) Wykaz produktów i usług objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy jest 

wynikiem badania przeprowadzonego w 

trakcie przygotowywania oceny skutków, 

które pozwoliło zidentyfikować te 

produkty i usługi dla osób 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem, dla których państwa 

członkowskie przyjęły lub 

prawdopodobnie przyjmą rozbieżne 

krajowe wymogi dostępności. 

 

Poprawka  15 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Konieczne jest wprowadzenie 

wymogów dostępności w jak najmniej 

uciążliwy sposób dla podmiotów 

gospodarczych i państw członkowskich, 

zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami 

wyłącznie produktów i usług, które zostały 

starannie wybrane. 

(18) Konieczne jest wprowadzenie 

wymogów dostępności, które umożliwią 

wszystkim obywatelom pełne korzystanie z 

produktów i usług oraz infrastruktury 

objętych niniejszą dyrektywą w 

najbardziej efektywny i jak najmniej 

uciążliwy sposób dla podmiotów 

gospodarczych i państw członkowskich. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Istnieje zatem potrzeba określenia 

wymogów dostępności dotyczących 

wprowadzania na rynek produktów i usług, 

które wchodzą w zakres stosowania 

niniejszej dyrektywy, tak aby zapewnić ich 

swobodny przepływ na rynku 

wewnętrznym. 

(19) Istnieje zatem potrzeba określenia 

wymogów dostępności dotyczących 

wprowadzania na rynek produktów i usług, 

jak również środowiska zbudowanego 

związanego z dostarczaniem tych 

produktów i usług, które wchodzą w 

zakres stosowania niniejszej dyrektywy, 

tak aby zapewnić ich swobodny przepływ 

na rynku wewnętrznym i mobilność osób. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Państwa członkowskie podejmują 

wszelkie odpowiednie środki w celu 

zapewnienia, aby, jeżeli produkty i usługi 

objęte niniejszą dyrektywą zgodne są z 

odpowiednimi wymogami dostępności, ich 

swobodny przepływ w Unii nie był 

utrudniony z powodów związanych z 

(22) Państwa członkowskie muszą 

podjąć wszelkie odpowiednie środki w 

celu zapewnienia, aby swobodny przepływ 

w Unii produktów i usług objętych 

niniejszą dyrektywą i zgodnych z 

odpowiednimi wymogami dostępności nie 

był utrudniony z powodów związanych z 
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dostępnością. dostępnością. 

 

Poprawka  18 

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 pełnego 

korzystania przez osoby niepełnosprawne 

z objętych usług. Oczekuje się, że wspólne 

wymogi dostępności do środowiska 

zbudowanego ułatwią swobodny przepływ 

powiązanych usług oraz osób 

niepełnosprawnych. Dlatego też niniejsza 

dyrektywa obejmuje środowisko 

zbudowane wykorzystywane do 

świadczenia usług objętych zakresem 

niniejszej dyrektywy, co zapewni 

spełnienie wymogów dostępności 

określonych w załączniku X. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Niezbędne jest zagwarantowanie, 

że w przypadku unijnych aktów 

ustawodawczych ustanawiających 

obowiązki dotyczące dostępności bez 

zapewnienia odpowiednich wymogów lub 

specyfikacji, dostępność będzie określana 

poprzez odniesienie do wymogów 

dostępności zawartych w niniejszej 

dyrektywie. Sytuacja taka ma miejsce w 

przypadku dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE1, 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/24/UE2 oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/25/UE3, w których nałożono 

(24) Niezbędne jest zagwarantowanie, 

że w przypadku unijnych aktów 

ustawodawczych ustanawiających 

obowiązki dotyczące dostępności bez 

zapewnienia odpowiednich wymogów lub 

specyfikacji, dostępność będzie określana 

poprzez odniesienie do wymogów 

dostępności zawartych w niniejszej 

dyrektywie. Sytuacja taka ma miejsce w 

przypadku dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE1, 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/24/UE2 oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/25/UE3, w których nałożono 
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obowiązek uwzględniania w 

specyfikacjach technicznych i wymogach 

technicznych lub funkcjonalnych koncesji, 

a także w pracach lub usługach 

wchodzących w ich zakres, kryteriów 

dostępności dla osób niepełnosprawnych 

lub dla użytkowników projektów 

uniwersalnych. 

obowiązek uwzględniania w 

specyfikacjach technicznych i wymogach 

technicznych lub funkcjonalnych koncesji, 

a także w pracach lub usługach 

wchodzących w ich zakres, kryteriów 

dostępności dla osób niepełnosprawnych 

lub dla użytkowników projektów 

uniwersalnych. Podobnie dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/13/UE3a, dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/83/UE3b, jak 

również wszelkie inne obowiązujące 

przepisy Unii muszą uwzględniać 

dostępność dla osób niepełnosprawnych i 

osób dotkniętych upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem. Wszelkie inne przyszłe 

unijne przepisy dotyczące dostępności dla 

osób niepełnosprawnych powinny pomóc 

konsumentom w podejmowaniu 

świadomych decyzji, a instytucje Unii 

powinny uwzględniać dostępność podczas 

przeglądu prawodawstwa unijnego. 

____________________ ____________________ 

1 Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1). 

1 Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1). 

2 Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia z 

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca 

dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 

28.3.2014, s. 65). 

2 Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia z 

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca 

dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 

28.3.2014, s. 65). 

3 Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych, uchylająca 

dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 

28.3.2014, s. 243). 

3 Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych, uchylająca 

dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 

28.3.2014, s. 243). 

 3a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 
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dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

 3b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie praw konsumentów, 

zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 

dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 

97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64). 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Większość miejsc pracy w UE 

powstaje w MŚP i w 

mikroprzedsiębiorstwach. Mają one 

kluczowe znaczenie dla przyszłego 

wzrostu gospodarczego, jednak bardzo 

często napotykają na przeszkody i 

utrudnienia przy opracowywaniu swoich 

produktów lub usług, zwłaszcza w 

kontekście transgranicznym. Konieczne 

jest zatem ułatwienie działalności MŚP i 

mikroprzedsiębiorstw poprzez 

harmonizację krajowych przepisów w 

zakresie dostępności, przy jednoczesnym 

zachowaniu koniecznych gwarancji. 

(26) Większość miejsc pracy w UE 

powstaje w MŚP i w 

mikroprzedsiębiorstwach. Mają one 

kluczowe znaczenie dla przyszłego 

rozwoju gospodarczego, jednak bardzo 

często napotykają na przeszkody i 

utrudnienia przy opracowywaniu swoich 

produktów lub usług, zwłaszcza w 

kontekście transgranicznym. Konieczne 

jest zatem ułatwienie działalności MŚP i 

mikroprzedsiębiorstw poprzez 

harmonizację krajowych przepisów w 

zakresie dostępności, przy jednoczesnym 

zachowaniu koniecznych gwarancji. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Podmioty gospodarcze powinny 

być odpowiedzialne za zgodność 

produktów i usług, stosownie do roli 

(29) Podmioty gospodarcze powinny 

być odpowiedzialne za zgodność 

produktów i usług, stosownie do roli 
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odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, 

tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony 

dostępności, a także zagwarantować 

uczciwą konkurencję na rynku unijnym. 

odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, 

oraz dbać o niezbędny stopień 

dostępności, tak aby zapewnić wysoki 

poziom ochrony dostępności, a także 

zagwarantować uczciwą konkurencję na 

rynku unijnym. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Zważywszy na fakt, że producent 

posiada szczegółową wiedzę o procesie 

projektowania i produkcji, jest on 

najbardziej kompetentny do 

przeprowadzenia kompletnej procedury 

oceny zgodności. Obowiązek zapewnienia 

oceny zgodności powinien spoczywać na 

producencie. 

(30) Producent przekazuje szczegółową 

wiedzę o procesie projektowania i 

produkcji, pomagając przy 

przeprowadzaniu kompletnej procedury 

oceny zgodności. Obowiązek zapewnienia 

oceny zgodności powinien spoczywać na 

właściwym organie nadzoru rynku, we 

współpracy z organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne i 

z należytym poszanowaniem poufności i 

tajemnicy handlowej. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Importerzy powinni zapewniać 

zgodność wprowadzanych na rynek Unii 

produktów z państw trzecich z wymogami 

niniejszej dyrektywy dotyczącymi 

dostępności i w szczególności 

zagwarantować, że zostały one poddane 

przez producentów odpowiednim 

procedurom oceny. 

(32) Importerzy powinni zapewniać 

zgodność wprowadzanych na rynek Unii 

produktów z państw trzecich z wymogami 

niniejszej dyrektywy dotyczącymi 

dostępności, udzielając właściwemu 

organowi nadzoru rynku wszelkich 

informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia odpowiednich procedur 
oceny tych produktów. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Ze względu na zasadę 

proporcjonalności wymogi dostępności 

powinny mieć zastosowanie jedynie o tyle, 

o ile nie stanowią nieproporcjonalnego 

obciążenia dla danego przedsiębiorcy i nie 

wymagają zmian w produktach i usługach, 

które zgodnie z określonymi kryteriami 

zasadniczo zmieniłyby ich charakter. 

(36) Ze względu na zasadę 

proporcjonalności wymogi dostępności 

powinny mieć zastosowanie jedynie o tyle, 

o ile nie stanowią nieproporcjonalnego 

obciążenia dla danego przedsiębiorcy i nie 

wymagają zmian w produktach i usługach, 

które zgodnie z określonymi kryteriami 

zasadniczo zmieniłyby ich charakter. 

Muszą jednak istnieć mechanizmy 

kontroli w celu weryfikacji, w razie 

potrzeby, usprawiedliwionego wyjątku od 

stosowania wymogów dotyczących 

dostępności. 

Uzasadnienie 

Pojęcie „nieproporcjonalnego obciążenia” jest zbyt niejasne i ogólne. Wskutek tego nawet 

duże obiekty publiczne mogą pozostać niedostępne, jeżeli stosowne właściwe organy 

powołają się na „szacowane korzyści dla osób niepełnosprawnych” i „szacunkowe koszty 

dostosowania”, jeśli na przykład jedna usługa będzie dostępna. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Niniejsza dyrektywa powinna 

opierać się na zasadzie „najpierw myśl na 

małą skalę” i uwzględniać obciążenia 

administracyjne, z którymi borykają się 

MŚP. Zamiast ustanawiać ogólne wyjątki i 

odstępstwa dla przedsiębiorstw, powinna 

ona zawierać proste zasady w zakresie 

oceny zgodności i klauzule ochronne dla 

tych przedsiębiorstw. W związku z tym 

przy ustanawianiu zasad doboru i 

wdrażania najbardziej odpowiednich 

procedur oceny zgodności należy 

uwzględnić sytuację MŚP, a obowiązki 

(37) Niniejsza dyrektywa powinna być 

dalekosiężna, a jednocześnie opierać się 

na zasadzie „najpierw myśl na małą skalę” 

i uwzględniać obciążenia administracyjne i 

trudności, z którymi borykają się MŚP. 

Zamiast ustanawiać ogólne wyjątki i 

odstępstwa dla przedsiębiorstw, powinna 

ona zawierać proste zasady w zakresie 

oceny zgodności i klauzule ochronne dla 

tych przedsiębiorstw. Chociaż wyjątki od 

zasad oceny zgodności powinny być 

interpretowane w sposób zawężający, 

powinno się je również stosować w 
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przeprowadzania oceny zgodności z 

wymogami dostępności należy ograniczyć 

o tyle, o ile nie będą one stanowić 

nieproporcjonalnego obciążenia dla MŚP. 

Ponadto organy nadzoru rynkowego 

powinny działać w sposób proporcjonalny 

do rozmiaru małych przedsiębiorstw oraz 

małego lub nieseryjnego charakteru 

produkcji, bez tworzenia zbędnych 

utrudnień dla MŚP i bez szkody dla 

ochrony interesów publicznych. 

proporcjonalny sposób, tak aby nie uznać 

celu wspierania MŚP za nieważny. W 

związku z tym przy ustanawianiu zasad 

doboru i wdrażania najbardziej 

odpowiednich procedur oceny zgodności 

należy uwzględnić sytuację MŚP, a 

obowiązki przeprowadzania oceny 

zgodności z wymogami dostępności nie 

powinny stanowić nieproporcjonalnego 

obciążenia dla MŚP. Ponadto organy 

nadzoru rynkowego powinny działać w 

sposób proporcjonalny do małego lub 

nieseryjnego charakteru produkcji, bez 

tworzenia zbędnych utrudnień dla MŚP i 

bez szkody dla ochrony interesów 

publicznych. 

Uzasadnienie 

Występowała tu sprzeczność, gdyż z jednej strony postulujemy, by nie nakładać na MŚP 

nieproporcjonalnego obciążenia, z drugiej strony stwierdzamy, że wyjątki od zasad należy 

interpretować w sposób zawężający. Dzięki tej poprawce staramy się sprecyzować, że choć 

zależy nam na wspieraniu MŚP, możliwość stosowania wobec nich wyjątków nie powinna być 

z ich strony nadużywana. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (37a) W przypadku gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z klauzuli ochronnych dla 

danego produktu lub usługi, powinni 

poinformować konsumentów, że dany 

produkt lub usługa nie spełniają, 

całkowicie lub częściowo, któregokolwiek 

z wymogów dostępności przewidzianych w 

niniejszej dyrektywie oraz podać powody 

braku zgodności lub częściowej zgodności. 

Informacje te należy podać konsumentom 

w jasny, dostępny i łatwo zrozumiały 

sposób. 

 

Poprawka  27 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) W celu ułatwienia oceny zgodności 

z mającymi zastosowanie wymogami 

należy przewidzieć domniemanie 

zgodności produktów i usług zgodnych z 

dobrowolnymi normami 

zharmonizowanymi przyjmowanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, 

w celu określenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych związanych z 

tymi wymogami. Komisja opublikowała 

już szereg wniosków o normalizację 

skierowanych do europejskich organizacji 

normalizacyjnych w dziedzinie 

dostępności, które powinny być istotne dla 

przygotowania zharmonizowanych norm. 

(39) W celu ułatwienia oceny zgodności 

z mającymi zastosowanie wymogami 

dostępności należy przewidzieć 

domniemanie zgodności produktów i usług 

zgodnych z dobrowolnymi normami 

zharmonizowanymi przyjmowanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, 

w celu określenia szczegółowych 

specyfikacji technicznych związanych z 

tymi wymogami. Komisja opublikowała 

już szereg wniosków o normalizację 

skierowanych do europejskich organizacji 

normalizacyjnych w dziedzinie 

dostępności, które powinny być istotne dla 

przygotowania zharmonizowanych norm. 

Komisja powinna rozważyć wydanie 

kolejnych wniosków o normalizację w 

szczegółowych kwestiach dotyczących 

niniejszej dyrektywy, ponieważ 

zharmonizowane normy unijne mogą 

znacznie ułatwić wdrożenie niniejszej 

dyrektywy przez państwa członkowskie i 

sektor prywatny. W związku z tym w 

opracowywaniu tych norm powinny 

bezpośrednio uczestniczyć organizacje 

osób niepełnosprawnych lub należy 

prowadzić z nimi konsultacje. 

__________________ __________________ 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 

dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 

39 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 

dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

(Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12). 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) W przypadku braku 

zharmonizowanych norm lub gdy jest to 

konieczne dla celów harmonizacji rynku 

Komisja powinna mieć możliwość 

przyjmowania aktów wykonawczych 

ustanawiających wspólne specyfikacje 

techniczne dotyczące zawartych w 

niniejszej dyrektywie wymogów 

dostępności. 

(40) W przypadku braku 

zharmonizowanych norm lub gdy jest to 

konieczne dla celów harmonizacji rynku, 

Komisja powinna mieć możliwość 

przyjmowania aktów wykonawczych 

ustanawiających wspólne specyfikacje 

techniczne dotyczące zawartych w 

niniejszej dyrektywie wymogów 

dostępności, przy udziale organizacji osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (42a) Podczas prowadzenia nadzoru 

rynku produktów organy nadzoru rynku 

powinny dokonywać przeglądu oceny 

zgodności we współpracy z osobami 

niepełnosprawnymi i organizacjami osób 

niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 43 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) W odniesieniu do usług informacje 

niezbędne do oceny zgodności z 

wymogami dostępności powinny zostać 

zawarte w ogólnych warunkach lub w 

równoważnym dokumencie. 

(43) W odniesieniu do usług informacje 

niezbędne do oceny zgodności z 

wymogami dostępności powinny zostać 

zawarte w ogólnych warunkach lub w 

równoważnym dokumencie w formatach 

przystępnych dla osób niepełnosprawnych 

i osób dotkniętych upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 
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upośledzeniem (np. druk alfabetem 

Braille’a, audio dla osób niewidomych i 

niedowidzących). 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 44 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Oznakowanie CE, symbolizujące 

zgodność produktu z zawartymi w 

niniejszej dyrektywie wymogami 

dostępności, jest widoczną konsekwencją 

całego procesu obejmującego ocenę 

zgodności w szerokim znaczeniu. Niniejsza 

dyrektywa powinna być zgodna z 

ogólnymi zasadami regulującymi 

oznakowanie CE, określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 765/20081 ustanawiającym 

wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu. 

(44) Oznakowanie CE, symbolizujące 

zgodność produktu z zawartymi w 

niniejszej dyrektywie wymogami 

dostępności, jest widoczną konsekwencją 

całego procesu obejmującego ocenę 

zgodności w szerokim znaczeniu. Niniejsza 

dyrektywa powinna być zgodna z 

ogólnymi zasadami regulującymi 

oznakowanie CE, określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 765/20081 ustanawiającym 

wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu. 

Powinien zostać wprowadzony odrębny 

system znakowania, aby dla wszystkich 

konsumentów, w tym osób 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem, było jasne, że 

konkretne produkty i usługi są zgodne z 

niniejszą dyrektywą. Oznakowaniu CE 

będzie towarzyszyć informacja na 

opakowaniu dotycząca dostępności dla 

użytkowników. 

____________________ ____________________ 

1 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 

dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 

wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylające rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30). 

1 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 

dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 

wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylające rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30). 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 45 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 765/2008, przez umieszczenie na 

produkcie oznakowania CE producent 

deklaruje zgodność danego produktu ze 

wszystkimi obowiązującymi 

wymaganiami, przyjmując tym samym na 

siebie pełną odpowiedzialność za tę 

zgodność. 

(45) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 765/2008przez umieszczenie na 

produkcie oznakowania CE oraz 

dodatkowej informacji dotyczącej 

produktów i usług, które spełniają wymogi 

dostępności, producent deklaruje zgodność 

danego produktu ze wszystkimi 

obowiązującymi wymaganiami, 

przyjmując tym samym na siebie pełną 

odpowiedzialność za tę zgodność. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 48 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, aby organy 

nadzoru rynku sprawdzały zgodność 

podmiotów gospodarczych z kryteriami, o 

których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z 

rozdziałem V. 

(48) Oczekuje się, że państwa 

członkowskie dopilnują, aby organy 

nadzoru rynku sprawdzały zgodność 

podmiotów gospodarczych z kryteriami, o 

których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z 

rozdziałem V, oraz regularnie 

konsultowały się z organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 48 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (48a) Krajowe bazy danych zawierające 

wszystkie istotne informacje na temat 

stopnia dostępności produktów i usług 

wymienionych w art. 1 ust. 1 i 2 powinny 

umożliwiać lepsze włączenie osób 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 
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upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem oraz ich organizacji 

do nadzoru rynku produktów. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 49 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (49a) Bazy danych dotyczące produktów 

niespełniających wymogów dostępności 

powinny być prowadzone na poziomie 

krajowym i europejskim. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 50 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, w ramach której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

zainteresowanymi podmiotami 

gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

(50) Należy ustanowić procedurę 

gwarancji, która powinna być stosowana 

wyłącznie w przypadku braku zgody 

między państwami członkowskimi co do 

środków wprowadzanych przez jedno z 

nich, na podstawie której zainteresowane 

strony będą informowane o środkach, które 

mają zostać wprowadzone w odniesieniu 

do dostępności produktów niespełniających 

wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna 

ona umożliwiać organom nadzoru rynku 

podejmowanie w odniesieniu do takich 

produktów – we współpracy z 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne i zainteresowanymi 

podmiotami gospodarczymi – działań na 

wcześniejszym etapie. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 54 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) Cel niniejszej dyrektywy, 

mianowicie wyeliminowanie barier dla 

swobodnego przepływu niektórych 

dostępnych produktów i usług, które ma się 

przyczynić do właściwego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego, nie może być 

osiągnięty w wystarczający sposób przez 

państwa członkowskie, ponieważ wymaga 

on harmonizacji różnych przepisów 

istniejących obecnie w ich systemach 

prawnych. Przez określenie wspólnych 

wymogów dostępności i zasad 

funkcjonowania jednolitego rynku cel ten 

można łatwiej osiągnąć na poziomie 

unijnym. Z tego względu Unia może 

przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tego celu, 

(54) Cel niniejszej dyrektywy, 

mianowicie wyeliminowanie barier dla 

swobodnego przepływu niektórych 

dostępnych produktów i usług, które ma się 

przyczynić do właściwego funkcjonowania 

rynku wewnętrznego i zaspokojenia 

potrzeb wszystkich konsumentów, nie 

może być osiągnięty w wystarczający 

sposób przez państwa członkowskie, 

ponieważ wymaga on harmonizacji 

różnych przepisów istniejących obecnie w 

ich systemach prawnych. Przez określenie 

wspólnych wymogów dostępności i zasad 

funkcjonowania jednolitego rynku cel ten 

można łatwiej osiągnąć na poziomie 

unijnym. Z tego względu Unia może 

przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tego celu, 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 54 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (54a) Wymogi dostępności określone w 

załączniku I do niniejszej dyrektywy często 

odnoszą się do warunków zwykle 

stosowanych ze względu na dostępność 

oraz w innych zharmonizowanych 

przepisach unijnych, takich jak dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/... z dnia 26 października 2016 r1a. 

Warunki te są „dostrzegalne”, 

„zrozumiałe”, „funkcjonalne” i „solidne”. 

Dostrzegalność oznacza, że informacje, w 

tym elementy składowe interfejsu 

użytkownika, muszą być przedstawiane 

użytkownikom w sposób odpowiadający 
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ich postrzeganiu; funkcjonalność 

oznacza, że części składowe, w tym 

elementy składowe interfejsu 

użytkownika, muszą być funkcjonalne; 

zrozumiałość oznacza, że informacje i 

obsługa interfejsu użytkownika muszą być 

zrozumiałe; a solidność oznacza, że treści 

muszą być wystarczająco integralne, by 

mogły być skutecznie interpretowane 

przez różnego rodzaju aplikacje klienckie, 

w tym technologie wspomagające. 

 ____________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/... z dnia 26 października 

2016 r w sprawie dostępności stron 

internetowych i mobilnych aplikacji 

organów sektora publicznego (Dz.U. L…) 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 54 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (54b) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 

zastosowanie do wszystkich form dostaw 

towarów i usług, w tym sprzedaży na 

odległość. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących 
produktów: 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 

ogólne zasady ustalania unijnych 

wymogów dostępności produktów, o 

których mowa w niniejszym ustępie, i 

usług, o których mowa w ust. 2 i 

następnym, w celu zapewnienia 

swobodnego przepływu takich produktów 

na rynku wewnętrznym, a jednocześnie 

zwiększenia dostępności takich produktów 
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i usług dla osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. 

 Rozdziały I, II–V i VII mają zastosowanie, 

na zasadzie braku wyłączności, do 

następujących produktów: 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) bankomaty; (i) bankomaty i terminale płatnicze; 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) sprzęt gospodarstwa domowego, w 

tym sprzęt obsługiwany przez interfejs 

użytkownika. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) usługi telefoniczne i związane z 

nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

a) usługi telefoniczne i związane z 

nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów, a także środowisko 

zbudowane wykorzystywane przez 

klientów centrów obsługi klienta i sklepów 

operatorów telefonii; 
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Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego; 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego – i związana z nimi 

infrastruktura, w tym środowisko 

wykorzystywane przez dostawców usług i 

operatorów infrastruktury; 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) usługi bankowe; d) usługi bankowe i płatnicze, a także 

środowisko zbudowane wykorzystywane 

przez klientów usług bankowych; 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) handel elektroniczny f) handel elektroniczny, portale 

mediów i internetowe serwisy 

informacyjne, platformy online i media 

społecznościowe; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) usługi noclegowe. 
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Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) „dostępne produkty i usługi” 

oznaczają produkty i usługi, które są 

dostrzegalne, funkcjonalne i zrozumiałe dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym dla osób niepełnosprawnych, na 

równych zasadach z innymi osobami; 

1) „dostępne produkty i usługi” 

oznaczają produkty i usługi, które są 

dostrzegalne, funkcjonalne i zrozumiałe dla 

osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z 

upośledzeniami wynikającymi z wieku lub 

innych przyczyn, na równych zasadach z 

innymi osobami; 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) „producent” oznacza każdą osobę 

fizyczną lub prawną, która wytwarza 

produkt lub która zleca zaprojektowanie 

lub wytworzenie produktu i prowadzi obrót 

tym produktem pod własną nazwą lub 

znakiem towarowym; 

10) „producent” oznacza każdą osobę 

fizyczną lub prawną, która wytwarza 

produkt lub modyfikuje go tak, by istotnie 

zmienić jego właściwości i przeznaczenie, 

lub która zleca zaprojektowanie lub 

wytworzenie produktu i prowadzi obrót 

tym produktem pod własną nazwą lub 

znakiem towarowym; 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

15) „konsument” oznacza każdą osobę 

fizyczną, która kupuje dany produkt lub 

korzysta z danych usług w celach 

niezwiązanych z jej działalnością 

handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 

wykonywaniem wolnego zawodu; 

15) „konsument” oznacza każdą osobę 

fizyczną, która kupuje dany produkt lub 

jest jego użytkownikiem końcowym lub 

korzysta z danych usług na szczeblu 

indywidualnym lub społecznościowym w 

celach niezwiązanych z jej działalnością 

handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 

wykonywaniem wolnego zawodu; 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21a) „usługodawca” oznacza dowolną 

osobę krajową lub prawną w Unii, 

zgodnie z art. 48 Traktatu, posiadającą 

siedzibę w państwie członkowskim, która 

oferuje bądź świadczy usługi objęte 

zakresem niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21b) „technologia wspomagająca” 

oznacza dowolny element, część sprzętu 

lub system produktów wykorzystywanych 

w celu zwiększenia, utrzymania lub 

poprawy możliwości funkcjonalnych osób 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem; 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21c) „usługa dostępu” oznacza usługę, 

taką jak audiodeskrypcja, napisy dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących oraz 

użycie języka migowego, która zwiększa 

dostępność treści audiowizualnych dla 

osób niepełnosprawnych; 
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Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21d) „napisy dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących” oznaczają wyświetlany w 

sposób zsynchronizowany tekst 

odzwierciedlający mowę i inne informacje 

dźwiękowe konieczne do zrozumienia 

treści medialnych; 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21e) „audiodeskrypcja”  oznacza 

dodatkową narrację audio, przeplatającą 

się z dialogami, która opisuje istotne 

aspekty treści wizualnych mediów 

audiowizualnych, których nie można 

zrozumieć na podstawie samej ścieżki 

dźwiękowej; 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21f) „głosowe listy dialogowe” 

oznaczają głośne czytanie napisów w 

języku krajowym, gdy wypowiedź audio 

jest w innym języku; 
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Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 g (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21g) „usługi przekazu” oznaczają 

usługi telefoniczne obsługiwane przez 

tłumaczy ustnych, które umożliwiają 

osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym 

lub mającym zaburzenia mowy 

kontaktowanie się telefoniczne za 

pośrednictwem tłumacza z osobą, która 

słyszy, w sposób „funkcjonalnie 

równoważny” ze zdolnością osób 

nieupośledzonych. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 h (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21h) „tekst w czasie rzeczywistym” 

oznacza komunikację z wykorzystaniem 

transmisji tekstu, gdzie znaki są 

przekazywane przez terminal podczas ich 

wpisywania w taki sposób, że komunikat 

jest postrzegany przez użytkowników jako 

ciągły; 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 i (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21i) „narzędzie autorskie” oznacza 

oprogramowanie lub składniki 

oprogramowania, które mogą być 

wykorzystywane przez autorów 

(indywidualnie lub zbiorowo) w celu 

tworzenia lub modyfikowania treści do 

użytku przez innych autorów lub 
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użytkowników; 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji I 

załącznika I. 

2. Sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne, a 

także sprzęt gospodarstwa domowego 

obsługiwany przez interfejs użytkownika 
muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

I załącznika I. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Następujące terminale 

samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji II załącznika I. 

3. Następujące terminale 

samoobsługowe: bankomaty, automaty do 

sprzedaży biletów, urządzenia do odprawy 

samoobsługowej i terminale płatnicze 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

II załącznika I. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji III załącznika I. 

4. Usługi telefoniczne, w tym usługi 

ratownictwa i związane z nimi urządzenia 

końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji III załącznika I. 

Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność co najmniej jednej usługi 

przekazu opartej na przekazie tekstowym i 
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jednej opartej na transmisji wideo, które 

są świadczone na całym terytorium 

danego państwa członkowskiego oraz w 

sposób ciągły, w porozumieniu z 

organizacjami użytkowników, w tym 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne, i dbają o to, by te usługi 

były interoperacyjne z usługami 

telefonicznymi. 

 Państwa członkowskie zapewniają 

również dostępność komunikacji audio, 

wideo i komunikacji tekstowej w czasie 

rzeczywistym („rozmowa totalna”) z 

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 

służbami ratunkowymi. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji IV załącznika I. 

5. Audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji IV załącznika I. 

 Do dnia określonego w art. 27 ust. 2 

dostawcy medialnych usług 

audiowizualnych w Unii udostępniają 

swoje usługi w następujący sposób: 

 - co najmniej 75 % wszystkich 

programów obejmuje napisy dla osób 

niesłyszących i słabosłyszących, 

 - co najmniej 75 % wszystkich 

programów z napisami w krajowym języku 

obejmuje głosowe listy dialogowe, 

 - co najmniej 5 % wszystkich 

programów obejmuje tłumaczenie na 

język migowy. 

 Państwa członkowskie ułatwiają 

opracowanie kodeksu postępowania dla 

dostawców audiowizualnych usług 
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medialnych podlegających ich jurysdykcji, 

aby zapewnić bez zbędnej zwłoki 

dostępność audiowizualnych usług 

medialnych dla osób niepełnosprawnych. 

 Kodeksy takie mogą stanowić środki 

samoregulacji lub współregulacji. 

Komisja i europejska grupa regulatorów 

audiowizualnych usług medialnych 

wspierają wymianę najlepszych praktyk 

między dostawcami audiowizualnych 

usług medialnych w celu, o którym mowa 

w akapicie drugim. 

 Takie kodeksy postępowania zawierają 

wymóg przedkładania co roku przez 

dostawcę usług medialnych w swoim 

państwie członkowskim sprawozdania 

dotyczącego podjętych działań i 

osiągniętych postępów w zakresie celu, o 

którym mowa w akapicie drugim. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Usługi bankowe, strony 

internetowe, usługi bankowe oparte na 

urządzeniach mobilnych, terminale 

samoobsługowe, w tym bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych, muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji VI załącznika I. 

7. Usługi bankowe i płatnicze, strony 

internetowe, usługi bankowe i płatnicze 

oparte na urządzeniach mobilnych, 

terminale samoobsługowe, w tym 

terminale płatnicze i bankomaty 

wykorzystywane do świadczenia usług 

bankowych i płatniczych, muszą spełniać 

wymogi określone w sekcji VI załącznika 

I. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Handel elektroniczny musi spełniać 

wymogi określone w sekcji VIII załącznika 

9. Handel elektroniczny, portale 

mediów i internetowe serwisy 
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I. informacyjne, platformy online i media 

społecznościowe muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji VIII załącznika I. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – 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. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby 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, a także 

wszelkie inne usługi lub miejsca zakupu 

produktów objętych niniejszą dyrektywą, 

spełniały 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 i osoby 

dotknięte upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Producenci są zobowiązani 

opatrzyć produkt swoim nazwiskiem, 

zarejestrowaną nazwą towarową lub 

zarejestrowanym znakiem towarowym i 

umieścić swój adres kontaktowy na 

produkcie, a jeżeli nie jest to możliwe – na 

opakowaniu lub w dokumencie 

załączonym do produktu. Adres musi 

6. Producenci są zobowiązani 

opatrzyć produkt swoim nazwiskiem, 

zarejestrowaną nazwą towarową lub 

zarejestrowanym znakiem towarowym i 

umieścić swój adres i telefon kontaktowy 

przynajmniej na produkcie, a jeżeli nie jest 

to możliwe – na opakowaniu lub w 

dokumencie załączonym do produktu. 
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wskazywać pojedynczy punkt, w którym 

można skontaktować się z producentem. 

Adres musi wskazywać pojedynczy punkt, 

w którym można skontaktować się z 

producentem. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Producenci zapewniają dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi oraz 

dostarczenie informacji na temat 

bezpieczeństwa w języku łatwo 

zrozumiałym przez konsumentów i 

użytkowników końcowych, określonym 

przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 

7. Producenci zapewniają dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi oraz 

dostarczenie informacji na temat 

bezpieczeństwa w języku łatwo 

zrozumiałym przez konsumentów i 

użytkowników końcowych, określonym 

przez zainteresowane państwo 

członkowskie, a przynajmniej w języku 

urzędowym terytorium państwa, w którym 

produkt jest udostępniany do użytku lub 

konsumpcji. 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego producenci 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności danego produktu, w 

języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez ten organ. Na żądanie 

właściwych organów podejmują oni z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty wprowadzone 

przez nich do obrotu, i na zapewnienie 

zgodności z wymogami, o których mowa w 

art. 3. 

9. Producenci przekazują 

właściwemu organowi krajowemu 
wszelkie informacje i dokumentację, które 

są konieczne do wykazania zgodności 

danego produktu w dowolnym momencie, 

w języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez ten organ. Na żądanie 

właściwych organów podejmują oni z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty wprowadzone 

przez nich do obrotu, i na zapewnienie 

zgodności z wymogami, o których mowa w 

art. 3. 
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Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) na uzasadnione żądanie 

właściwego krajowego organu udzielanie 

mu wszelkich informacji i udostępnianie 

dokumentacji koniecznej do wykazania 

zgodności danego produktu z wymogami; 

a) udzielanie właściwemu organowi 

krajowemu wszelkich informacji i 

udostępnianie mu dokumentacji koniecznej 

do wykazania zgodności danego produktu 

z wymogami; 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Importerzy są zobowiązani 

opatrzyć produkt swoim nazwiskiem, 

zarejestrowaną nazwą towarową lub 

zarejestrowanym znakiem towarowym i 

umieścić swój adres kontaktowy na 

produkcie, a jeżeli nie jest to możliwe – na 

opakowaniu lub w dokumencie 

dołączonym do produktu. 

4. Importerzy są zobowiązani 

opatrzyć produkt swoim nazwiskiem, 

zarejestrowaną nazwą towarową lub 

zarejestrowanym znakiem towarowym i 

umieścić swój adres i inne dane 

kontaktowe na produkcie, a jeżeli nie jest 

to możliwe – na opakowaniu zewnętrznym 

lub w dokumencie załączonym do 

produktu. 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Importerzy gwarantują dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi oraz 

dostarczenie informacji w języku łatwo 

zrozumiałym przez konsumentów i innych 

użytkowników końcowych, określonym 

przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 

5. Importerzy gwarantują dołączenie 

do produktu instrukcji obsługi oraz 

dostarczenie informacji w języku łatwo 

zrozumiałym przez konsumentów i innych 

użytkowników końcowych, w języku 

urzędowym terytorium państwa 

członkowskiego zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym oraz w języku 

określonym przez zainteresowane państwo 

członkowskie. 
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego importerzy 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności wyrobu, w języku, 

który może być z łatwością zrozumiany 

przez ten organ. Na żądanie właściwych 

organów podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

wprowadzone przez nich do obrotu. 

9. Importerzy przekazują właściwemu 

organowi krajowemu wszelkie informacje 

i dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności wyrobu, w języku, 

który może być z łatwością zrozumiany 

przez ten organ. Na żądanie właściwych 

organów podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

wprowadzone przez nich do obrotu. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przy udostępnianiu produktu na 

rynku dystrybutorzy działają z należytą 

starannością w odniesieniu do wymagań 
niniejszej dyrektywy. 

1. Przy udostępnianiu produktu na 

rynku dystrybutorzy działają zgodnie z 

wymaganiami niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed udostępnieniem produktu na 

rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 

produkt jest opatrzony oznakowaniem CE i 

czy towarzyszą mu wymagane dokumenty 

oraz instrukcje i informacje dotyczące 

bezpieczeństwa w języku zrozumiałym dla 

konsumentów i innych użytkowników 

2. Przed udostępnieniem produktu na 

rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 

producent i importer spełnili wymogi 

określone w art. 5 ust. 5 i 6 oraz art. 7 ust. 

4, czy produkt jest opatrzony 

oznakowaniem CE i czy towarzyszą mu 

wymagane dokumenty oraz instrukcje i 
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końcowych w państwie członkowskim, w 

którym produkt jest udostępniany na 

rynku, a także czy producent i importer 

spełnili wymagania określone w art. 5 ust. 

5 i 6 i w art. 7 ust. 4. 

informacje dotyczące bezpieczeństwa w 

języku zrozumiałym dla konsumentów i 

innych użytkowników końcowych w 

państwie członkowskim, w którym produkt 

jest udostępniany na rynku, oraz 

przynajmniej w języku urzędowym 

terytorium państwa członkowskiego 

zgodnie z ustawodawstwem krajowym. 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego 

dystrybutorzy udzielają mu wszelkich 

informacji i udostępniają dokumentację 

konieczną do ustalenia zgodności danego 

produktu z wymogami. Na żądanie 

właściwych organów, podejmują z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty udostępnione 

przez nich na rynku. 

6. Dystrybutorzy udzielają 

właściwemu organowi krajowemu 
wszelkich informacji i udostępniają mu 

dokumentację konieczną do ustalenia 

zgodności danego produktu z wymogami. 

Na żądanie właściwych organów, 

podejmują z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

udostępnione przez nich na rynku. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Podmioty gospodarcze powinny 

być w stanie podać informacje, o których 

mowa w ust. 1, przez okres 10 lat od 

momentu dostarczenia im produktu i przez 

okres 10 lat od momentu dostarczenia 

przez nie produktu. 

2. Podmioty gospodarcze prowadzą 

ewidencję na nośnikach materialnych i 

elektronicznych i są w stanie podać 

informacje, o których mowa w ust. 1, przez 

okres przynajmniej 10 lat od momentu 

dostarczenia im produktu i przez okres 

przynajmniej 10 lat od momentu 

dostarczenia przez nie produktu. 

 

Poprawka  78 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu usługodawcy udzielają 

mu wszelkich informacji koniecznych do 

wykazania zgodności z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 3. Na 

żądanie tych organów współpracują oni z 

nimi w zakresie wszelkich działań 

podejmowanych w celu doprowadzenia do 

zgodności z tymi wymogami. 

4. Usługodawcy udzielają 

właściwemu organowi krajowemu 
wszelkich informacji koniecznych do 

wykazania zgodności z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 3. Na 

żądanie tych organów współpracują oni z 

nimi w zakresie wszelkich działań 

podejmowanych w celu doprowadzenia do 

zgodności z tymi wymogami. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 3, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie wprowadzają one znacznej 

zmiany w wyglądzie lub cechach produktu 

lub usługi, która powoduje zmianę 

podstawowych właściwości tego produktu 

lub usługi. 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 3, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie wprowadzają one znacznej 

zmiany w produkcie lub usłudze, która 

powoduje zmianę podstawowych 

właściwości tego produktu lub usługi. 

 

Poprawka  80 

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 

niepełnosprawnych i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z 

konkretnego produktu lub usługi; 
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Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) znaczenie wielkości sprzedaży i 

handlu na terytorium Unii według 

najnowszych dostępnych danych 

liczbowych. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W kontekście programów, z 

których mogą korzystać małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP) oraz bardzo małe 

przedsiębiorstwa, Komisja bierze pod 

uwagę inicjatywy mające na celu pomoc 

MŚP i bardzo małym przedsiębiorstwom 

we włączeniu aspektów dostępności w 

proces projektowania ich produktów lub 

świadczenia usług. 

 Można opracować wytyczne 

uwzględniające specyfikę MŚP 

działających w przedmiotowym sektorze 

produktów i usług. W razie konieczności i 

zgodnie z ust. 3 Komisja może 

przygotować dodatkowe opracowania 

specjalistyczne, aby ułatwić MŚP 

stosowanie niniejszej dyrektywy. 

 Państwa członkowskie, w szczególności 

wzmacniając sieci i struktury wsparcia, 

zapewniają, aby zachęcały one MŚP oraz 

bardzo małe przedsiębiorstwa do przyjęcia 

rozsądnego podejścia do dostępności już 

na etapie projektowania produktu i 

świadczenia usługi. 
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Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Obciążeń tych nie uznaje się za 

nieproporcjonalne, jeżeli są one 

kompensowane przez finansowanie z 

innych źródeł niż zasoby własne 

przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak 

prywatnych. 

4. Obciążeń tych nie uznaje się za 

nieproporcjonalne, jeżeli są one 

kompensowane przez finansowanie z 

innych źródeł niż zasoby własne 

przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak 

prywatnych. Braku priorytetu, wiedzy lub 

czasu nie uważa się za uzasadnione 

przyczyny uznawania obciążeń za 

nieproporcjonalne. 

Uzasadnienie 

Komitet ONZ w komentarzu ogólnym nr 2 (2014) w sprawie dostępności uznał, że pojęcie 

„nadmierne obciążenie” jest nie do przyjęcia co do zasady. Komitet uważa, że obowiązek 

wprowadzenia dostępności jest bezwarunkowy. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ocena, czy zapewnienie zgodności 

z wymogami dostępności dotyczącymi 

produktów lub usług powoduje zasadnicze 

zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, 

dokonywana jest przez przedsiębiorcę. 

5. Ocena, czy zapewnienie zgodności 

z wymogami dostępności dotyczącymi 

produktów lub usług powoduje zasadnicze 

zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, 

dokonywana jest przez przedsiębiorcę we 

współpracy z krajowym organem nadzoru 

rynku i organizacjami reprezentującymi 

osoby niepełnosprawne. 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 
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skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym właściwe organy 

nadzoru rynku państwa członkowskiego, w 

którym produkt lub usługę wprowadza się 

do obrotu lub udostępnia. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 3. 

Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z 

wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 

stanie dostarczyć odpowiednią 

dokumentację na żądanie organu nadzoru 

rynku. 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

powiadamiają oni o tym właściwe organy 

nadzoru rynku państwa członkowskiego, w 

którym produkt lub usługę wprowadza się 

do obrotu lub udostępnia. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 3. Ostateczną decyzję 

co do przyznania odstępstwa podejmuje w 

poszczególnych przypadkach 

indywidulanie organ nadzoru rynku 

danego państwa członkowskiego, 

uwzględniając niezależną ocenę strony 

trzeciej, którą mógł przedłożyć 

przedsiębiorca.  

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Ustanawia się zorganizowany 

dialog między zainteresowanymi stronami, 

obejmujący osoby niepełnosprawne i 

reprezentujące je organizacje oraz organy 

nadzoru rynku, aby zadbać o ustalenie 

odpowiednich zasad oceny wyjątków w 

celu zapewnienia ich spójności. 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – punkt 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. W przypadku gdy przedsiębiorcy 

skorzystali z wyjątku przewidzianego w 

ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 

informują oni konsumentów, że dany 

produkt lub usługa nie spełniają, 

całkowicie lub częściowo, któregokolwiek 

z wymogów dostępności przewidzianych w 

niniejszej dyrektywie oraz podają powody 



 

RR\1125427PL.docx 371/422 PE597.391v02-00 

 PL 

braku zgodności lub częściowej zgodności. 

 Informacje te podaje się konsumentom w 

jasny, dostępny i łatwo zrozumiały sposób. 

Informacje wraz z ewentualną dodatkową 

informacją o dostępności umieszcza się w 

miarę możliwości na samym produkcie 

oraz podaje w punkcie lub momencie 

sprzedaży lub świadczenia usługi, aby 

umożliwić konsumentom dokonanie 

świadomego wyboru. 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – punkt 6 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6c. Zachęca się państwa członkowskie 

do zapewnienia mikroprzedsiębiorstwom 

bodźców i wytycznych w celu ułatwienia 

wdrożenia niniejszej dyrektywy. 

Procedury i wytyczne powinny zostać 

opracowane w konsultacji z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, w tym z 

osobami niepełnosprawnymi i 

reprezentującymi je organizacjami. 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W ramach procedury 

przyjmowania aktów wykonawczych 

prowadzi się systematyczne konsultacje się 

z zainteresowanymi stronami, w tym z 

osobami niepełnosprawnymi i 

reprezentującymi je organizacjami. 
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Poprawka  90 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Oprócz deklaracji zgodności, 

uwaga umieszczona na opakowaniu 

informuje konsumentów w sposób prosty i 

precyzyjny, że produkt zawiera elementy 

ułatwiające dostęp. 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby informacje posiadane 

przez organy nadzoru rynku, dotyczące 

zgodności podmiotów gospodarczych z 

obowiązującymi wymogami dostępności 

określonymi w art. 3 oraz ocena odstępstw 

przewidziana w art. 12, dostępne były dla 

konsumentów na żądanie oraz w 

dostępnym formacie, chyba że informacje 

te nie mogą być udostępnione ze względu 

na ich poufny charakter, jak przewidziano 

w art. 19 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 

765/2008. 

3. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby informacje posiadane 

przez organy nadzoru rynku, dotyczące 

zgodności podmiotów gospodarczych z 

obowiązującymi wymogami dostępności 

określonymi w art. 3 oraz ocena odstępstw 

przewidziana w art. 12, dostępne były dla 

konsumentów w dostępnym formacie, 

chyba że informacje te nie mogą być 

udostępnione ze względu na ich poufny 

charakter, jak przewidziano w art. 19 ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie 

przygotowują publicznie dostępną bazę 

danych produktów niespełniających 

wymogów dostępności. Konsumenci 

powinni mieć możliwość sprawdzania i 

wpisywana informacji o produktach 
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niespełniających wymogów dostępności. 

Państwa członkowskie przyjmują środki 

niezbędne do poinformowania 

konsumentów lub innych 

zainteresowanych stron o możliwości 

złożenia skargi. Należy dążyć do 

ustanowienia interaktywnego systemu 

między krajowymi bazami danych, który 

mógłby znajdować się w gestii Komisji lub 

odpowiedniej organizacji 

przedstawicielskiej, tak aby informacje 

dotyczące produktów niespełniających 

wymogów dostępności można było 

rozpowszechniać w całej Europie. 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Można ustanowić zorganizowany 

dialog między zainteresowanymi stronami, 

w tym z osobami niepełnosprawnymi i 

reprezentującymi je organizacjami, i 

organami nadzoru rynku, aby zadbać o 

ustalenie odpowiednich i spójnych zasad 

oceny wniosków o przyznanie odstępstwa 

w zgodzie z wymogami dostępności 

dotyczącymi produktów i usług. 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie ustanawiają, 

wdrażają i okresowo aktualizują 

odpowiednie procedury w celu: 

1. Państwa członkowskie we 

współpracy z organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne 

ustanawiają, wdrażają i okresowo 

aktualizują szczegółowe i wszechstronne, 

odpowiednie procedury w celu: 
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Poprawka  95 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 18 a  

 Państwa członkowskie tworzą i regularnie 

aktualizują krajowe bazy danych 

zawierające wszystkie istotne informacje 

na temat stopnia dostępności produktów i 

usług wymienionych w art. 1 ust. 1 i 2. 

Krajowe bazy danych są dostępne dla 

wszystkich obywateli i zainteresowanych 

stron. 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. W celu ułatwienia wymiany 

informacji i najlepszych praktyk między 

organami nadzoru rynku oraz w celu 

zapewnienia spójności stosowania 

wymogów określonych w niniejszej 

dyrektywie lub jeśli zostanie uznane to za 

konieczne, na wniosek Komisji, w celu 

wydania opinii w sprawie wyjątków od 

tych wymogów Komisja może ustanowić 

grupę roboczą złożoną z przedstawicieli 

krajowych organów nadzoru rynku i 

organizacji reprezentujących odpowiednie 

zainteresowane strony, w tym osoby 

niepełnosprawne. 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy po ukończeniu W przypadku gdy po ukończeniu 
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procedury określonej w art. 19 ust. 3 i 4 

zgłaszane są sprzeciwy wobec środka 

podjętego przez państwo członkowskie lub 

w przypadku gdy Komisja uzna środek 

krajowy za sprzeczny z prawodawstwem 

Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna 

konsultacje z państwami członkowskimi i 

zainteresowanym podmiotem 

gospodarczym lub zainteresowanymi 

podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje 

oceny tego środka krajowego. Na 

podstawie wyników tej oceny Komisja 

podejmuje decyzję, czy dany środek 

krajowy jest uzasadniony. 

procedury określonej w art. 19 ust. 3 i 4 

zgłaszane są sprzeciwy wobec środka 

podjętego przez państwo członkowskie lub 

w przypadku gdy Komisja uzna środek 

krajowy za sprzeczny z prawodawstwem 

Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna 

konsultacje z państwami członkowskimi, 

organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne i zainteresowanym 

podmiotem gospodarczym lub 

zainteresowanymi podmiotami 

gospodarczymi oraz dokonuje oceny tego 

środka krajowego. Na podstawie wyników 

tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy 

dany środek krajowy jest uzasadniony. 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 21, stosuje się w zakresie, w 

jakim nie stanowią one w odniesieniu do 

określonych w tym artykule celów 

nieproporcjonalnego obciążenia dla 

właściwych organów. 

skreśla się 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Aby ocenić, czy zapewnienie 

zgodności z wymogami dostępności, o 

których mowa w art. 21, stanowi 

nieproporcjonalne obciążenie, właściwe 

organy biorą pod uwagę następujące 

czynniki: 

skreśla się 

a)  wielkość, zasoby i charakter 

danego właściwego organu; 
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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. 

 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ocena, czy zgodność z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 21, 

nakłada nieproporcjonalne obciążenia, 

przeprowadzana jest przez dane właściwe 

organy. 

3. Ocena, czy zgodność z wymogami 

dostępności, o których mowa w art. 21, 

nakłada nieproporcjonalne obciążenia, 

przeprowadzana jest przez dane właściwe 

organy. Braku priorytetu, wiedzy lub 

czasu nie uważa się za uzasadnione 

przyczyny uznawania obciążeń za 

nieproporcjonalne. 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W przypadku gdy właściwy organ 

zastosował odstępstwo dla danego 

produktu lub usługi, informuje on 

Komisję oraz konsumentów, że dany 

produkt lub usługa nie spełniają, 

całkowicie lub częściowo, któregokolwiek 

z wymogów dostępności przewidzianych w 

niniejszej dyrektywie oraz podaje powody 

braku zgodności lub częściowej zgodności. 

 Informacje te podaje się konsumentom w 

jasny, dostępny i łatwo zrozumiały sposób. 

Informacje wraz z ewentualną dodatkową 

informacją o dostępności umieszcza się w 

miarę możliwości na samym produkcie 

oraz podaje w punkcie lub momencie 

sprzedaży lub świadczenia usługi, aby 
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umożliwić konsumentom dokonanie 

świadomego wyboru. 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) przepisy, w których ustanawia się 

kompleksowy i dysponujący odpowiednimi 

środkami mechanizm składania skarg 

przez konsumentów w celu uzupełnienia 

systemu wdrażania i monitorowania. 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sankcje te powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. 

2. Sankcje te powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające, ale nie 

mogą stanowić alternatywy wobec 

spełnienia przez podmiot gospodarczy 

obowiązków polegających na zapewnieniu 

dostępności jego produktów lub usług. 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie przyznają 

zasoby niezbędne do zapewnienia 

nakładania sankcji i pobierania kar. 

Dochody pochodzące z kar mogą być 

ponownie inwestowane w środki dotyczące 

dostępności. 
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Poprawka  105 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia [… proszę wstawić datę - 

sześć lat od daty wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. 

2. Państwa członkowskie stosują te 

przepisy od dnia [… proszę wstawić datę - 

trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia […proszę wstawić datę - pięć lat 

po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], 

a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów 

sprawozdanie ze stosowania niniejszej 

dyrektywy. 

Do dnia […proszę wstawić datę - trzy lata 

po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], 

a następnie co trzy lata, Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie, Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 

Regionów sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne 

Sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu, systemy operacyjne i 

urządzenia gospodarstwa domowego 

obsługiwane za pomocą interfejsu 

użytkownika 
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Poprawka  108 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – 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 niepełnosprawne 

i osoby dotknięte upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu produkty muszą 

spełniać następujące wymogi dostępności: 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

(i) są zrozumiałe, 

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

(iii) muszą być zauważalne; (iii) mają odpowiedni rozmiar i rodzaj 

czcionki, które zapewniają wystarczający 

kontrast między znakami a ich tłem, aby 

zmaksymalizować czytelność w 

przewidywanych warunkach użytkowania, 

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania; 

(iv) są udostępniane w przystępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznych dokumentach w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne; 
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Poprawka  110 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się), które: 

 (i) spełniają wymogi określone w lit. 

a), 

 (ii) informują użytkowników w prosty i 

dokładny sposób; 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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, 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) są udostępniane w przystępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne, 

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji produktu, które 

ułatwiają dostęp, oraz jego współdziałanie 

z różnorodnymi technologiami 

wspomagającymi dostępnymi na poziomie 

unijnym i międzynarodowym, 

 (iia) na żądanie są udostępnianie w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 
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czytania; 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności: 

2. Wymogi dotyczące 

funkcjonalności interfejsu użytkownika i 

projektowanie produktu 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 

tryb komunikacji i obsługi – przewidywać 

funkcje, które pozwalają użytkownikom 

lepiej wykorzystać ich ograniczone 

zdolności widzenia, między innymi dzięki 

zapewnieniu możliwości elastycznego 

powiększania obrazu bez utraty treści lub 

funkcjonalności lub elastycznej regulacji 

kontrastu i jasności; 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 2 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) umożliwiać tryb pracy w 

warunkach ograniczonego zasięgu i 

ograniczonej siły fizycznej; 
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Poprawka  115 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 2 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) umożliwiać regularną kontrolę i 

dostarczać alternatywę dla czynności 

motorycznych; 

g) umożliwiać sterowanie 

sekwencyjne i dostarczać alternatywę dla 

czynności motorycznych, w tym, jeżeli 

produkt wymaga obsługi manualnej, 

produkt ten musi posiadać cechy 

umożliwiające użytkownikom korzystanie 

z produktu za pomocą alternatywnych 

trybów obsługi, które nie wymagają 

czynności motorycznych takich jak 

manipulowanie lub siły dłoni ani obsługi 

więcej niż jednego przyrządu sterującego 

jednocześnie; 

 

Poprawka  116 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – 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 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej współdziałania z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych dla 

użytkowników niepełnosprawnych i 

użytkowników dotkniętych upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem. 
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Poprawka  117 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Terminale samoobsługowe: Bankomaty, 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

Terminale samoobsługowe: Bankomaty, 

automaty do sprzedaży biletów, urządzenia 

do odprawy samoobsługowej i terminale 

płatnicze 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – punkt 1 – wprowadzenie 

 

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 niepełnosprawne 

i osoby dotknięte upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu produkty muszą 

spełniać następujące wymogi dostępności: 

 

Poprawka  119 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – punkt 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

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 

(iv) opisują i wyjaśniają sposób 

uruchomienia i korzystania z funkcji 
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użytkowania; produktu, które ułatwiają dostęp, oraz 

jego współdziałanie z technologiami 

wspomagającym, 

 (iva)  mają odpowiedni rozmiar i rodzaj 

czcionki, które zapewniają wystarczający 

kontrast między znakami a ich tłem, aby 

zmaksymalizować czytelność w 

przewidywanych warunkach użytkowania; 

 

Poprawka  120 

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 i osób dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem, zgodnie z pkt 2; 

 

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część A – punkt 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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: 

Świadczenie usług powinno się zapewnić 

w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

i osoby dotknięte upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu należy uwzględnić 

następujące elementy: 
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Poprawka  122 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób:  

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; 

(i) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym oraz 

w elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne zgodnie z lit. c), 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych;  

(ii) na żądanie są udostępnianie w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 

czytania; 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi.  

 

 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

c) zapewnienie dostępności stron i 

aplikacji internetowych 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 solidny sposób 
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technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

Poprawka  124 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część A – punkt 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) 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, 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; 

 

Poprawka  125 

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) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem: 
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Poprawka  126 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 1 – wprowadzenie 

 

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 niepełnosprawne 

i osoby dotknięte upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu produkty muszą 

spełniać następujące wymogi dostępności: 

 

Poprawka  127 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

(i) są zrozumiałe,  

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

(iii) muszą być zauważalne; (iii) mają odpowiedni rozmiar i rodzaj 

czcionki, które zapewniają wystarczający 

kontrast między znakami a ich tłem, aby 

zmaksymalizować czytelność w 

przewidywanych warunkach użytkowania,  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania; 

(iv) są udostępniane w przystępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznych dokumentach w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne,  

 (iva) zrozumiałe i solidne; 
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Poprawka  128 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się), które: 

 (i) spełniają wymogi określone w lit. 

a), 

 (ii) w prosty i dokładny sposób 

informują użytkowników, że produkt 

posiada funkcje ułatwiające dostęp, oraz o 

jego współdziałaniu z technologiami 

wspomagającymi; 

 

Poprawka  129 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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) są udostępniane w przystępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne, 

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji produktu, które 

ułatwiają dostęp, oraz jego współdziałanie 

z różnorodnymi technologiami 

wspomagającymi dostępnymi na poziomie 

unijnym i międzynarodowym,  

 (iia) na żądanie są udostępnianie w 

alternatywnych formatach 
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nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 

czytania;  

 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) połączenie produktu z 

urządzeniami wspomagającymi. 

f) zapewnienie współdziałania 

produktu z różnorodnymi urządzeniami i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym, w tym technologiami 

związanymi ze słuchem, takimi jak 

aparaty słuchowe, telecewki, implanty 

ślimakowe i urządzenia wspomagające 

słyszenie. 

 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 

funkcjonalności 

2. Wymogi dotyczące 

funkcjonalności interfejsu użytkownika i 

projektowanie produktu 

 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2 – podpunkt i a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) produkt musi być w stanie 

zakodować i rozkodować z wysoką 

wiernością audio dwustronną 

komunikację głosową, 
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Poprawka  133 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2 – podpunkt i b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ib) produkt zapewniający dwustronną 

komunikację głosową umożliwia 

użytkownikowi komunikację z drugim 

użytkownikiem również za pomocą RTT 

(Real Time Text - tekst przesyłany w 

czasie rzeczywistym), tak aby w trakcie 

jednej rozmowy można było korzystać z 

RTT osobno lub w połączeniu z 

komunikacją głosową, 

 

Poprawka  134 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2 – podpunkt i c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ic) jeśli produkt jest interoperacyjny w 

przypadku dwustronnej komunikacji 

głosowej w konkretnej sieci, musi być 

również interoperacyjny w przypadku 

przesyłania tekstu w czasie rzeczywistym w 

trakcie tej samej rozmowy głosowej z 

wykorzystaniem formatu RTT 

określonego dla używanej sieci, 

 

Poprawka  135 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2 – podpunkt i d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (id) jeśli produkt, który umożliwia 

dwustronną komunikację głosową, 

posiada funkcję transmisji wideo w czasie 

rzeczywistym, produkt ten musi zapewniać 

rozdzielczość obrazu pozwalającą 

użytkownikom komunikować się za 

pomocą języka migowego i czytania z 
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ruchu warg, 

 

Poprawka  136 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2 – podpunkt i e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ie) jeśli produkt dostarcza treści za 

pomocą przetwornika audio, produkt ten 

musi zapewniać sposób skutecznego 

połączenia bezprzewodowego z 

urządzeniami technicznymi 

wzmacniającymi słuch, takimi jak aparaty 

słuchowe, telecewki, implanty ślimakowe i 

urządzenia wspomagające słyszenie, oraz 

musi w możliwie największym zakresie 

redukować zakłócenia w tych 

urządzeniach. 

 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część 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 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności produktu 

i jego współdziałania z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla 

użytkowników niepełnosprawnych i 

użytkowników dotkniętych upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem. 
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Poprawka  138 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń, które: 

(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) są udostępniane w przystępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznych przewodnikach po 

programie w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne zgodnie z lit. c),  

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji usługi, które 

ułatwiają dostęp, w połączeniu z 

odpowiednimi urządzeniami końcowymi, 

a także ich współdziałanie z technologiami 

wspomagającymi, 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

(iii) zapewniają dostępne informacje, 

aby ułatwić komplementarność względem 

innych usług dostępu świadczonych przez 

stronę trzecią; 

 

Poprawka  139 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

c) zapewnienie dostępności stron i 

aplikacji internetowych 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 
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sposób umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

Poprawka  140 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) 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, 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; 

 

Poprawka  141 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – 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) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem, 

usługodawca świadczy co najmniej 
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następujące usługi dostępu: 

 (i) napisy dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących, 

 (ii) audiodeskrypcja, 

 (iii) głosowa lista dialogowa, 

 (iv) tłumaczenie na język migowy; 

 

Poprawka  142 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1 – litera e a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) jeśli treści audiowizualne obejmują 

usługi dostępu, musi to być jasno 

wskazane w informacjach dotyczących 

treści oraz w elektronicznym przewodniku 

po programie; 

 

Poprawka  143 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1 – litera e b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) zapewnienie przez dostawców 

audiowizualnych usług medialnych w 

porozumieniu z organizacjami 

użytkowników, w tym organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne, 

jakości usług dostępu: 

 (i) usługodawcy zapewniają, aby 

napisy dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących były dobrze 

zsynchronizowane z 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 
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możliwości niezbędne wymogi 

zapewniające użytkownikom sterowanie 

napisami, 

 (ii) usługodawcy zapewniają, aby 

audiodeskrypcja i głosowa lista dialogowa 

były dobrze zsynchronizowane z 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) usługodawcy zapewniają, aby 

tłumaczenie na język migowy było 

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 przyjmuje 

się wymogi zapewniające użytkownikom 

sterowanie tłumaczeniem na język 

migowy. 

 

Poprawka  144 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

 Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej współdziałania z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. 
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Poprawka  145 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 1 – wprowadzenie 

 

 

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 niepełnosprawne 

i osoby dotknięte upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu produkty muszą 

spełniać następujące wymogi dostępności: 

 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

(i) są zrozumiałe, 

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

(iii) muszą być zauważalne; (iii) mają odpowiedni rozmiar i rodzaj 

czcionki, które zapewniają wystarczający 

kontrast między znakami a ich tłem, aby 

zmaksymalizować czytelność w 

przewidywanych warunkach użytkowania,  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania; 

(iv) są udostępniane w przystępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznych dokumentach w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne; 
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Poprawka  147 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się), które: 

 (i) spełniają wymogi określone w lit. 

a), 

 (ii) w prosty i dokładny sposób 

informują użytkowników, że produkt 

posiada funkcje ułatwiające dostęp, oraz o 

jego współdziałaniu z technologiami 

wspomagającymi; 

 

Poprawka  148 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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) są udostępniane w przystępnym 

formacie internetowym oraz w 

elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne,  

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji produktu, które 

ułatwiają dostęp, oraz jego współdziałanie 

z różnorodnymi technologiami 

wspomagającymi dostępnymi na poziomie 

unijnym i międzynarodowym, 
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(iia) na żądanie są udostępnianie w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 

czytania; 

 

Poprawka  149 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) połączenie produktu z 

urządzeniami wspomagającymi. 

f) zapewnienie współdziałania 

produktu z różnorodnymi urządzeniami i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym, w tym technologiami 

związanymi ze słuchem, takimi jak 

aparaty słuchowe, telecewki, implanty 

ślimakowe i urządzenia wspomagające 

słyszenie. 

 

Poprawka  150 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Interfejs użytkownika i projektowanie 

uwzględniające potrzebę funkcjonalności   

Wymogi dotyczące funkcjonalności 

interfejsu użytkownika i projektowanie 

produktu 

 

Poprawka  151 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – podpunkt i a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) jeśli produkt umożliwia 

wyświetlanie treści audiowizualnych – 

posiadać tryb obsługi pozwalający 

wyświetlać dostępne napisy dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących na 

domyślnym kanale wideo, 

 

Poprawka  152 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – podpunkt i b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ib) jeśli produkt umożliwia 

wyświetlanie treści audiowizualnych – 

posiadać mechanizm pozwalający wybrać 

i odtworzyć dostępną audiodeskrypcję na 

domyślnym kanale wideo, 

 

Poprawka  153 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – podpunkt i c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ic) jeśli produkt umożliwia 

wyświetlanie treści audiowizualnych – 

posiadać mechanizm pozwalający wybrać 

i odtworzyć dostępną głosową listę 

dialogową na domyślnym kanale wideo, 

 

Poprawka  154 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – podpunkt i d (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (id) jeśli produkt umożliwia 

wyświetlanie treści audiowizualnych – 

posiadać, jeśli to możliwe, mechanizm 

pozwalający wybrać i odtworzyć dostępne 

tłumaczenie na język migowy na 

domyślnym kanale wideo, 

 

Poprawka  155 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – podpunkt i e (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ie) zapewniać świadczenie 

istniejących usług dostępu pojedynczo lub 

w połączeniu ze sobą,  

 

Poprawka  156 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – podpunkt i f (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (if) umożliwiać w jak najszerszym 

zakresie personalizację usług dostępu, 

między innymi dzięki dostępowi do tych 

usług za pomocą innych środków, np. 

synchronizacji z innym urządzeniem,  

 

Poprawka  157 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – podpunkt i g (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ig) zapewniać użytkownikowi 

przyrządy sterujące do aktywacji usług 
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dostępu na takim samym poziomie 

widoczności jak w przypadku głównych 

mediów, 

 

Poprawka  158 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 – podpunkt i h (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ih) zapewniać sposób skutecznego 

połączenia bezprzewodowego z 

urządzeniami technicznymi 

wzmacniającymi słuch, takimi jak aparaty 

słuchowe, telecewki, implanty ślimakowe i 

urządzenia wspomagające słyszenie. 

 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część 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 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności produktu 

i jego współdziałania z technologiami 

wspomagającymi, korzystając ze sposobów 

komunikacji dostępnych dla 

użytkowników niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – punkt 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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:  

Świadczenie usług powinno się zapewnić 

w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

i osoby dotknięte upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu należy uwzględnić 

następujące elementy: 

 

Poprawka  161 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – punkt 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

a) 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; 

(i) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym oraz 

w elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne zgodnie z lit. b), 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji usługi, które 

ułatwiają dostęp, w tym dostępność 

pojazdów i otaczającej infrastruktury oraz 

środowiska zbudowanego, a także 

informacje na temat pomocy udzielanej 

na podstawie rozporządzenia 1107/2006, 

rozporządzenia 1177/2010, rozporządzenia 

1371/2007 i rozporządzenia 181/2011, 

(iii) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

(iii) na żądanie są udostępnianie w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 

czytania; 
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Poprawka  162 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – punkt 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 stron 

internetowych, w tym aplikacji 

internetowych 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 solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

Poprawka  163 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – punkt 1 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba)  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, włącznie z 

zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 

alternatywy elektronicznej; a także w 

solidny sposób umożliwiający 

interoperacyjność z różnorodnymi 

aplikacjami klienckimi i technologiami 
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wspomagającymi dostępnymi na poziomie 

unijnym i międzynarodowym; 

 

Poprawka  164 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – punkt 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) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem:  

 (i) systemów inteligentnej sprzedaży 

biletów (rezerwacja elektroniczna, 

rezerwowanie biletów itd.), 

 (ii) informacji dla pasażerów w czasie 

rzeczywistym (rozkłady, informacja o 

zakłóceniach ruchu, połączeniach, dalszej 

podróży innym środkiem transportu itd.), 

 (iii) dodatkowych informacji o 

usługach (np. personel na stacjach, 

niedziałające windy lub usługi czasowo 

niedostępne); 

 

Poprawka  165 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – punkt 1 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zapewnienie zgodności środowiska 

zbudowanego, potrzebnego do 

świadczenia usługi z sekcją X niniejszego 

załącznika.  
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Poprawka  166 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część A – punkt 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

 Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej współdziałania z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych, dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem. 

 

Poprawka  167 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

D. Terminale samoobsługowe, 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

wykorzystywane w usługach transportu 

pasażerskiego: 

D. Terminale samoobsługowe, 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

wykorzystywane w usługach transportu 

pasażerskiego spełniają wymogi określone 

w sekcji II: 

 

Poprawka  168 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część A – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 
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dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

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; 

(i) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym oraz 

w elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne zgodnie z lit. c), 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji usługi, które 

ułatwiają dostęp, w połączeniu z 

odpowiednimi urządzeniami końcowymi, 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

(iii) na żądanie są udostępnianie w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 

czytania, 

 (iiia) są zrozumiałe i nie przekraczają 

poziomu złożoności powyżej poziomu B2 

(wyższy średni) ustanowionego przez Radę 

Europy w europejskim systemie opisu 

kształcenia językowego. 

 

Poprawka  169 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część A – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 stron i 

aplikacji 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 solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 
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międzynarodowym; 

 

Poprawka  170 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część A – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zapewnienie dostępności usług 

mobilnych, w tym aplikacji potrzebnych 

do świadczenia usług bankowych 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; 

 

Poprawka  171 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część A – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

d) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem: 

 (i) zapewnienie, by identyfikacja 

elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 

płatności niezbędne do świadczenia usługi 

były zrozumiałe, dostrzegalne, 

funkcjonalne i solidne oraz by nie 

osłabiały bezpieczeństwa i prywatności 
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użytkownika, 

 

Poprawka  172 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część A – litera d a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) zapewnienie zgodności środowiska 

zbudowanego, potrzebnego do 

świadczenia usługi z wymogami 

określonymi w sekcji X. 

 

Poprawka  173 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część A – punkt 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

 Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej współdziałania z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych, dotkniętych 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem. 

 

Poprawka  174 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część D – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

D. Terminale samoobsługowe, D. Terminale samoobsługowe, 
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automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

wykorzystywane w usługach transportu 

pasażerskiego: 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

wykorzystywane w usługach transportu 

pasażerskiego  

 spełniają wymogi określone w sekcji II: 

 

Poprawka  175 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część A – punkt 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

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; 

(i) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym oraz 

w elektronicznym dokumencie w formacie 

nieinternetowym w taki sposób, by były 

dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

solidne zgodnie z lit. c), 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji usługi, które 

ułatwiają dostęp, w połączeniu z 

odpowiednimi urządzeniami końcowymi 

oraz ich współdziałanie z technologiami 

wspomagającymi, 

(iii) zgodnie z lit. c) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

(iii) na żądanie są udostępnianie w 

alternatywnych formatach 

nieelektronicznych. Alternatywne formaty 

nieelektroniczne mogą obejmować duży 

druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 

czytania; 

 

Poprawka  176 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część A – punkt 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 stron i 

aplikacji internetowych 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 solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

Poprawka  177 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część A – punkt 1 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) 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, 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; 
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Poprawka  178 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – 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) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem, przez 

zapewnienie nawigacji po całym 

dokumencie, 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 dostrzegalna, zrozumiała, 

funkcjonalna i by maksymalnie 

współdziałała z aktualnymi i przyszłymi 

aplikacjami klienckimi. 

 

Poprawka  179 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część A – punkt 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

 Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej współdziałania z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. 
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Poprawka  180 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część B – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

B. Produkty B. Produkty są zgodne z sekcją I  

 

Poprawka  181 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Handel elektroniczny Handel elektroniczny, strony internetowe 

produktów i usługodawców, portale 

mediów i internetowe serwisy 

informacyjne, platformy online i media 

społecznościowe 

 

Poprawka  182 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – punkt 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

a) 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; 

(i) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym w 

taki sposób, by były dostrzegalne, 

funkcjonalne, zrozumiałe i solidne 

zgodnie z lit. b), 
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(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji usługi, które 

ułatwiają dostęp, oraz ich współdziałanie z 

różnorodnymi technologiami 

wspomagającymi; 

(iii) zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi; 

 

 

Poprawka  183 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – punkt 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 stron i 

aplikacji internetowych 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 solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

Poprawka  184 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – punkt 1 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zapewnienie dostępności usług 

mobilnych, w tym aplikacji mobilnych 

potrzebnych do świadczenia usług handlu 

elektronicznego w sposób spójny i 
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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; 

 

Poprawka  185 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – punkt 1 – litera b b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) zapewnienie, by identyfikacja 

elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 

płatności niezbędne do świadczenia usługi 

były zrozumiałe, dostrzegalne, 

funkcjonalne i solidne oraz by nie 

osłabiały bezpieczeństwa i prywatności 

użytkownika; 

 

Poprawka  186 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII – część A – punkt 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Usługi wsparcia 

 Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy 

pomocy technicznej, centra obsługi 

telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej współdziałania z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych dla 
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osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. 

 

Poprawka  187 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VIII a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 SEKCJA VIIIa 

 Usługi zakwaterowania 

 A. Usługi 

 1.  Świadczenie usług zapewnia się w 

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne i 

osoby dotknięte upośledzeniem związanym 

z wiekiem lub innym upośledzeniem 

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) informacje są udostępniane w 

przystępnym formacie internetowym w 

taki sposób, by były dostrzegalne, 

funkcjonalne, zrozumiałe i solidne 

zgodnie z lit. b), 

 (ii) opisują i wyjaśniają sposób 

korzystania z funkcji usługi, które 

ułatwiają dostęp, oraz ich 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 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 
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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) zapewnienie, by identyfikacja 

elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 

płatności niezbędne do świadczenia usługi 

były zrozumiałe, dostrzegalne, 

funkcjonalne i solidne oraz by nie 

osłabiały bezpieczeństwa i prywatności 

użytkownika; 

 e) zapewnienie dostępności 

środowiska zbudowanego dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z wymogami 

w sekcji XI: 

 f) wszystkich powierzchni wspólnych 

(recepcja, wejścia, obiekty rekreacyjne, 

sale konferencyjne itd.); 

 g)  pomieszczeń zgodnie z wymogami 

w sekcji XI, natomiast minimalna liczba 

dostępnych pomieszczeń przypadająca na 

obiekt wynosi: 

 - 1 dostępne pomieszczenie w 

obiekcie, w którym ogólna liczba 

pomieszczeń nie przekracza 20, 

 - 2 dostępne pomieszczenia w 

obiekcie, w którym ogólna liczba 
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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 

przekazu i usługi szkoleniowe) zapewniają 

informacje na temat dostępności usługi i 

jej współdziałania z technologiami i 

usługami wspomagającymi, korzystając ze 

sposobów komunikacji dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych i osób 

dotkniętych upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub innym upośledzeniem. 

 

Poprawka  188 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) 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; 

e) zapewnienie dostępności stron i 

aplikacji internetowych 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 solidny sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 
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Poprawka  189 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – punkt 1 – litera e a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea)  zapewnienie dostępności usług 

mobilnych, w tym aplikacji mobilnych 

potrzebnych do świadczenia usług 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; 

 

Poprawka  190 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – punkt 1 – litera f 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

f) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność urządzeń i 

technologii wspomagających, w tym 

technologii związanych ze słuchem, takich 

jak aparaty słuchowe, telecewki, implanty 

ślimakowe i urządzenia wspomagające 

słyszenie. 

 

Poprawka  191 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja X – tytuł 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

WYMOGI DOSTĘPNOŚCI DLA CELÓW 

ART. 3 UST. 10 DOTYCZĄCE 

ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO, W 

KTÓRYM ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI 

OBJĘTE ZAKRESEM NINIEJSZEJ 

DYREKTYWY 

WYMOGI DOSTĘPNOŚCI DLA CELÓW 

ART. 3 UST. 10 DOTYCZĄCE 

ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO, W 

KTÓRYM DOSTARCZANE SĄ 

PRODUKTY I ŚWIADCZONE SĄ 

USŁUGI OBJĘTE ZAKRESEM 

NINIEJSZEJ DYREKTYWY 

 

Poprawka  192 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I - sekcja X – litera g 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) korzystanie ze sprzętu i urządzeń 

wykorzystywanych w świadczeniu usług; 

g) korzystanie ze sprzętu i urządzeń 

wykorzystywanych przy dostarczaniu 

produktów lub w świadczeniu usług; 

 

 

  



 

PE597.391v02-00 420/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Tytuł Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności 

produktów i usług 

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

Komisja przedmiotowo właściwa 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

IMCO 

18.1.2016 
   

Opinia wydana przez 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

PETI 

18.1.2016 

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

       Data powołania 

Kostadinka Kuneva 

23.2.2016 

Data przyjęcia 24.1.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

18 

1 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis 

Marias, Roberta Metsola, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria 

Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Edouard Martin 

 
 

 

  



 

RR\1125427PL.docx 421/422 PE597.391v02-00 

 PL 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności 

produktów i usług 

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

Data przedstawienia w PE 2.12.2015    

Komisja przedmiotowo właściwa 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

IMCO 

18.1.2016 
   

Komisje wyznaczone do wydania opinii 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

ECON 

18.1.2016 

EMPL 

18.1.2016 

ITRE 

18.1.2016 

TRAN 

18.1.2016 

 REGI 

18.1.2016 

CULT 

18.1.2016 

JURI 

18.1.2016 

LIBE 

18.1.2016 

 FEMM 

10.3.2016 

PETI 

18.1.2016 
  

Opinia niewydana 

       Data decyzji 

ECON 

21.1.2016 

ITRE 

28.1.2016 

REGI 

14.1.2016 

JURI 

28.1.2016 

 LIBE 

2.2.2016 
   

Zaangażowane komisje 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

EMPL 

15.12.2016 

TRAN 

15.12.2016 
  

Sprawozdawcy 

       Data powołania 

Morten 

Løkkegaard 

2.2.2016 

   

Rozpatrzenie w komisji 14.3.2016 30.5.2016 9.11.2016 6.3.2017 

 20.3.2017    

Data przyjęcia 25.4.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

20 

0 

17 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria 

Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal 

Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław 

Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten 

Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie 

Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, 

Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża 

Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antanas Guoga, 

Franz Obermayr, Ulrike Trebesius 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch 

Data złożenia 8.5.2017 

  



 

PE597.391v02-00 422/422 RR\1125427PL.docx 

PL 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

20 + 

ALDE 

ECR 

EFDD 

PPE 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo 

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Antanas Guoga, Dieter-

Lebrecht Koch, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein 

 

0 - 

  

 

17 0 

EFDD 

ENF 

GUE/NGL 

S&D 

 
 

Verts/ALE 

David Coburn 

Franz Obermayr, Marcus Pretzell 

Dennis de Jong 

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, 
Catherine Stihler 

Pascal Durand, Igor Šoltes 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 

 


