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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 
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 
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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.

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:
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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.

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 

(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. 
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są bardziej dostępne, umożliwiają większe 
włączenie społeczne i ułatwiają 
prowadzenie niezależnego życia.

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 
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 
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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 
dostępnych produktów i usług oraz 
właściwie zaprojektowanego środowiska 
zbudowanego, aby móc dalej wykonywać 
codzienne czynności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 e (nowy)
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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)

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 
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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 
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).
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(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.

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 
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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
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 

(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 
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podmiotom gospodarczym skoncentrować 
zasoby na innowacjach, zamiast 
wykorzystywać te zasoby na zapewnianie 
zgodności z niejednolitymi wymogami 
prawnymi w całej Unii. 

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 
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.)
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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
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 

(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 
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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. 

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 
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 (13) Wejście w życie Konwencji w 
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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.

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.

__________________ __________________

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 

(18) Wymogi określone w niniejszej 
dyrektywie muszą zapewniać umożliwienie 
wszystkim pełnego udziału w rynku 
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gospodarczych i państw członkowskich, 
zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami 
wyłącznie produktów i usług, które zostały 
starannie wybrane.

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.

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 

(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, 
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usprawnień, gdy wymagają tego przepisy 
krajowe lub unijne.

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

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 

(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 
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już szereg wniosków o normalizację 
skierowanych do europejskich organizacji 
normalizacyjnych w dziedzinie 
dostępności, które powinny być istotne dla 
przygotowania zharmonizowanych norm.

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 
deklaracji zgodności UE. W celu 
zmniejszenia obciążenia administracyjnego 
podmiotów gospodarczych, podmioty te 
powinny móc zawrzeć odpowiednie 
poszczególne deklaracje zgodności w 
jednej unijnej deklaracji zgodności.

(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 
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.
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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)

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 



PE592.148v03-00 20/34 AD\1121014PL.docx

PL

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 
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 

(50) Należy ustanowić procedurę 
gwarancji, która powinna być stosowana 
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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.

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 
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 

(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 
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tego celu, 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;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) usługi pocztowe.
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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 
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, automaty do sprzedaży 
artykułów spożywczych i napojów i 
urządzenia do odprawy samoobsługowej 
muszą spełniać wymogi określone w sekcji 
II załącznika I.
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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 
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).
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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 
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 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 
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.
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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.

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 
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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 
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 właściwych organów 
podejmują z nimi współpracę w 
działaniach ukierunkowanych na usunięcie 
zagrożeń, jakie stwarzają produkty 
udostępnione przez nich na rynku.
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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.

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 

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 
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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.

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 
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 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;
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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.

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.
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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

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
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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 
niepełnosprawnych,
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