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Poprawka 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 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.

Or. en

Poprawka 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
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.

Or. en
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Poprawka 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

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 
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.

Or. en

Poprawka 450
Marco Zullo

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, informuje o tym 
producenta oraz organy nadzoru rynku i 
nie udostępnia on tego produktu na rynku, 
dopóki nie zostanie zapewniona zgodność.

Or. it
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Poprawka 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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.

Or. en

Poprawka 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia, dystrybutor 
informuje o tym producenta oraz organy 
nadzoru rynku.

Or. de

Poprawka 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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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 stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia, dystrybutor 
informuje o tym producenta oraz organy 
nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 
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.

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub 
mają powody, by uważać, że udostępniony 
przez nich na rynku produkt nie jest 
zgodny z niniejszą dyrektywą, zapewniają 
zastosowanie środków naprawczych 
koniecznych do zapewnienia zgodności 
tego produktu.

Or. en
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Poprawka 455
Marco Zullo

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 
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.

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub 
mają powody, by uważać, że udostępniony 
przez nich na rynku produkt nie jest 
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 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.

Or. it

Poprawka 456
Maria Grapini

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 
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, 

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub 
mają powody, by uważać, że udostępniony 
przez nich na rynku produkt nie jest 
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, 
w terminie nie dłuższym niż 24 godziny
informują oni o tym właściwe organy 
krajowe państw członkowskich, w których 
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podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat niezgodności oraz 
podjętych środków naprawczych.

produkt został udostępniony, podając 
szczegółowe informacje, w szczególności 
na temat niezgodności oraz podjętych 
środków naprawczych.

Or. ro

Poprawka 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
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.

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub 
mają powody, by uważać, że udostępniony 
przez nich na rynku produkt nie jest 
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 stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia, 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.

Or. en

Poprawka 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

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 spełnia 
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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.

wymogów niniejszej dyrektywy, 
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.

Or. en

Poprawka 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 
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.

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub 
mają powody, by uważać, że udostępniony 
przez nich na rynku produkt nie jest 
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
dla bezpieczeństwa lub zdrowia, 
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.

Or. de
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Poprawka 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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

Or. en

Poprawka 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 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 spełnienie wymogów 
zgodności dotyczących produktów 
udostępnionych przez nich na rynku.

Or. en
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Poprawka 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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 
niezgodności produktów udostępnionych
przez nich na rynku.

Or. en

Poprawka 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

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

Or. en
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Poprawka 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Dystrybutorzy zapewniają 
właściwe i ustawiczne szkolenie 
personelu, aby zagwarantować, że posiada 
on wiedzę na temat sposobu korzystania z 
dostępnych produktów oraz świadczenia 
dostępnych usług. Szkolenie to obejmuje 
takie kwestie jak udzielanie informacji, 
doradztwo i reklama.

Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się nowy przepis dotyczący potrzeby zapewnienia właściwego i ustawicznego 
szkolenia personelu, aby zagwarantować, że posiada on wiedzę na temat sposobu korzystania 
z dostępnych produktów i usług.

Poprawka 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 powinny 
być w stanie podać informacje, o których 
mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 
pięciu lat lub okres odpowiadający 
cyklowi życia danego produktu.

Or. en

Poprawka 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens
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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 powinny 
być w stanie podać informacje, o których 
mowa w ust. 1, przez okres pięciu lat od 
momentu dostarczenia im produktu i przez 
okres pięciu lat od momentu dostarczenia 
przez nie produktu.

Or. en

Poprawka 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 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.

Or. en

Poprawka 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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. 
Informacje podawane są do publicznej 
wiadomości w formie pisemnej i ustnej, w 
tym w sposób dostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Usługodawcy 
przechowują te informacje tak długo, jak 
usługa jest świadczona.

Or. en

Poprawka 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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.

Or. en

Poprawka 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4
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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. Na 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.

Or. en

Poprawka 471
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Produkty i usługi objęte 
rozporządzeniem (UE) nr 1300/2014 (TSI 
PRM) spełniają wymogi dostępności 
według art. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł powinien zapobiec powielaniu. Produkty i usługi, które są przedmiotem 
rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 
odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się, powinny zatem zostać uznane za zgodne z wymogami 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Nawet jeśli podwykonawstwo 
usługi lub części usługi jest zlecone osobie 
trzeciej, zastosowanie mają obowiązki 
określone w niniejszej dyrektywie, a 
dostępność przedmiotowej usługi nie może 
zostać ograniczona.

Or. en

Poprawka 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Usługodawcy zapewniają właściwe 
i ustawiczne szkolenie personelu, aby 
zagwarantować, że posiada on wiedzę na 
temat sposobu korzystania z dostępnych 
produktów i usług. Szkolenie to obejmuje 
takie kwestie jak udzielanie informacji, 
doradztwo i reklama.

Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się nowy przepis dotyczący potrzeby zapewnienia właściwego i ustawicznego 
szkolenia personelu, aby zagwarantować, że posiada on wiedzę na temat sposobu korzystania 
z dostępnych produktów i usług.

Poprawka 474
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
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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 podstawowych właściwościach
tego produktu lub usługi.

Or. en

Poprawka 475
Jiří Maštálka

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 z 
ograniczeniami funkcjonalnymi i osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 476
Igor Šoltes

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, osób z ograniczeniami 
funkcjonalnymi i osób dotkniętych 
upośledzeniem związanym z wiekiem lub 
innym upośledzeniem, z uwzględnieniem 
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częstotliwości i czasu korzystania z 
konkretnego produktu lub usługi;

Or. en

Poprawka 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 z 
ograniczeniami funkcjonalnymi i osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 
częstotliwości i czasu korzystania z 
konkretnego produktu lub usługi;

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz terminu „osoby niepełnosprawne” należy zachować odniesienie do „osób z 
ograniczeniami funkcjonalnymi”, aby pokazać, że niniejsza dyrektywa przyniesie korzyści 
znacznie większej części ludności. Ponadto podczas przygotowywania szacunkowej oceny 
kosztów i korzyści kluczowe jest uwzględnienie wszystkich osób, które czerpią korzyści z 
dostępnych produktów i usług.

Poprawka 478
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) brak znaczącego negatywnego 
wpływu na konsumentów, w szczególności 
w zakresie dostępności podobnych 
produktów i usług;
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Or. en

Poprawka 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) cykl życia urządzeń potrzebnych do 
świadczenia usług;

Or. de

Uzasadnienie

Jeśli np. automat do sprzedaży biletów o cyklu życia powyżej 10 lat jest sprawny i stanowi 
dużą inwestycję, nie można wymagać od podmiotów gospodarczych, aby wymieniały go 
natychmiast z dniem rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy. Dlatego też w celu 
oszacowania nieproporcjonalnego obciążenia należy wziąć pod uwagę cykl życia urządzeń. 
Ma to tym bardziej zastosowanie w obliczu faktu, że zakres stosowania niniejszej dyrektywy 
jest ograniczony do nowych produktów i usług.

Poprawka 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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;

Or. de

Uzasadnienie

Dostawcy usług, przede wszystkim w zakresie transportu, często zapewniają pracowników, 
którzy pomagają osobom niepełnosprawnym w obsłudze urządzeń. Pomoc ta, która może dużo 
skuteczniej wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom osób niepełnosprawnych, powinna 
zostać uwzględniona przy ocenie nieproporcjonalności.
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Poprawka 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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, udostępnionych w celu 
poprawy dostępności.

Or. en

Poprawka 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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 priorytetów, czasu czy 
wiedzy nie uważa się za uzasadniony 
powód do uznania obciążeń za 
nieproporcjonalne.

Or. en

Poprawka 483
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4
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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 priorytetów, czasu czy 
wiedzy nie uważa się za uzasadniony 
powód do uznania obciążeń za 
nieproporcjonalne.

Or. en

Poprawka 484
Igor Šoltes

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. 
Braku priorytetów, czasu czy wiedzy nie 
uważa się za uzasadniony powód do 
uznania obciążeń za nieproporcjonalne.

Or. en

Poprawka 485
Marco Zullo

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 

5. Ocena, czy zapewnienie zgodności 
z wymogami dostępności dotyczącymi 
produktów lub usług powoduje zasadnicze 



PE599.726v03-00 22/169 AM\1121397PL.docx

PL

zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, 
dokonywana jest przez przedsiębiorcę.

zmiany lub nadmierne obciążenie, 
dokonywana jest przez organy nadzoru 
rynku we współpracy z organizacjami 
reprezentującymi osoby niepełnosprawne.

Or. it

Poprawka 486
Igor Šoltes

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 wraz 
z użytkownikami oraz ekspertami w 
dziedzinie wymogów dostępności.

Or. en

Poprawka 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 
skorzystali z wyjątku przewidzianego w 
ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 
powiadamiają oni o tym organy nadzoru 
rynku państwa członkowskiego, w którym 
produkt lub usługę wprowadza się do 
obrotu lub udostępnia. Na żądanie 
właściwego organu nadzoru rynku należy 
przedłożyć ocenę, o której mowa w ust. 3.
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dokumentację na żądanie organu nadzoru 
rynku.

Or. de

Poprawka 488
Igor Šoltes

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. Organ nadzoru 
rynku dokonuje systematycznej 
weryfikacji oceny uzasadniającej 
przyznanie takiego zwolnienia, chyba że 
przedsiębiorca dostarczył niezależną 
ocenę sporządzoną przez osoby trzecie.

Or. en

Poprawka 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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 

6. W przypadkach, gdy przedsiębiorcy 
skorzystali z wyjątku przewidzianego w 
ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, 
informują oni o tym właściwe organy 
nadzoru rynku państwa członkowskiego, w 
którym produkt lub usługę wprowadza się 
do obrotu lub udostępnia. Ocena, o której 
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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.

mowa w ust. 3. przedkładana jest 
organowi nadzoru rynku na uzasadnione 
żądanie. Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione 
są z wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 
stanie dostarczyć odpowiednią 
dokumentację na żądanie organu nadzoru 
rynku.

Or. en

Poprawka 490
Anneleen Van Bossuyt

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. MŚP zwolnione są z 
wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 
stanie dostarczyć odpowiednią 
dokumentację na żądanie organu nadzoru 
rynku.

Or. en

Poprawka 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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. 
Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z 
wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w 
stanie dostarczyć odpowiednią 
dokumentację na żądanie organu nadzoru 
rynku. Organ nadzoru rynku dokonuje 
systematycznej weryfikacji oceny 
uzasadniającej przyznanie takiego 
zwolnienia.

Or. en

Poprawka 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

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.

Or. en

Poprawka 493
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)
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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.

Or. en

Poprawka 494
Jiří Maštálka

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 zwolnień w 
celu zapewnienia ich spójności.

Or. en

Poprawka 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 
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odpowiednich zasad oceny zwolnień w 
celu zapewnienia ich spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać udział osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji na 
równych zasadach z innymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 496
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie, w 
szczególności wzmacniając sieci i 
struktury wsparcia, udzielają MŚP oraz 
bardzo małym przedsiębiorstwom zachęt 
do przyjęcia podejścia rozsądnego z 
punktu widzenia dostępności już na etapie 
projektowania produktów i świadczenia 
usług.

Or. en

Poprawka 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Zachęca się państwa członkowskie 
do zapewnienia bodźców i wytycznych dla 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP, 
ułatwiających wdrażanie niniejszej 
dyrektywy. Procedury i wytyczne są 
opracowywane w porozumieniu z 
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zainteresowanymi stronami, w tym z 
organizacjami reprezentującymi osoby 
niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 498
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach procedury 
przyjmowania aktów wykonawczych i 
opracowywania norm europejskich 
prowadzone są systematyczne konsultacje 
z zainteresowanymi stronami, w tym z 
organizacjami reprezentującymi osoby 
niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

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 
organizacjami reprezentującymi osoby 
niepełnosprawne.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wspierać udział osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji na 
równych zasadach z innymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 500
Jiří Maštálka

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 
organizacjami reprezentującymi osoby 
niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

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. 
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.
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Or. en

Poprawka 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Oprócz deklaracji zgodności UE 
konsumenci znajdą na opakowaniu proste 
i precyzyjne informacje o tym, że produkt 
posiada funkcje ułatwiające dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Jasne odniesienie do dostępności umożliwi konsumentom dokonanie świadomego wyboru.

Poprawka 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

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

Or. de

Poprawka 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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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

Or. en

Poprawka 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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

Or. en

Poprawka 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 

3. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby informacje posiadane 
przez organy nadzoru rynku, dotyczące 
zgodności podmiotów gospodarczych z 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie 
ustanawia publicznie dostępną bazę 
danych, w której rejestrowane są produkty 
niespełniające wymogów dostępności. 
Konsumenci mogą sprawdzać i 
rejestrować informacje o produktach 
niespełniających wymogów dostępności. 
Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby powiadomić 
konsumentów lub inne zainteresowane 
strony o możliwości złożenia skargi. 
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 mogły być 
rozpowszechniane w całej Europie.

Or. en

Poprawka 508
Marlene Mizzi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie 
ustanawia publicznie dostępną bazę 
danych, w której rejestrowane są produkty 
i usługi niespełniające wymogów 
dostępności. Państwa członkowskie 
podejmują również niezbędne środki, aby 
powiadomić konsumentów lub inne 
zainteresowane strony o możliwości 
złożenia skargi, o której mowa w lit. a) i 
b), do wyznaczonego właściwego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Poprawka 509
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

Krajowa baza danych

Każde państwo członkowskie ustanawia 
publicznie dostępną bazę danych, w której 
rejestrowane są o produkty niespełniające 
wymogów dostępności. Konsumenci mogą 
sprawdzać i rejestrować informacje o 
produktach niespełniających wymogów 
dostępności. Państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki, aby 
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powiadomić konsumentów lub inne 
zainteresowane strony o możliwości 
złożenia skargi. 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 
mogły być rozpowszechniane w całej 
Europie.

Or. en

Poprawka 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Krajowe bazy danych

Każde państwo członkowskie opracowuje i 
regularnie aktualizuje 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.

Or. en

Poprawka 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura postępowania na szczeblu 
krajowym w przypadku produktów 

Procedura postępowania na szczeblu 
krajowym w przypadku produktów 
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stwarzających zagrożenie związane z 
dostępnością

niespełniających wymogów zgodności

Or. en

Poprawka 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 na szczeblu 
krajowym w przypadku produktów 
stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia

Or. en

Poprawka 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 na szczeblu 
krajowym w przypadku produktów 
stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia związane z 
dostępnością

Or. de

Poprawka 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1
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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 mają 
wystarczające powody, by sądzić, że dany 
produkt objęty niniejszą dyrektywą nie 
spełnia wymogów zgodności, dokonują one 
oceny tego produktu pod kątem spełnienia 
wszystkich wymagań określonych w 
niniejszej dyrektywie. Odpowiednie 
podmioty gospodarcze w pełni 
współpracują z organami nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia dotyczące
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.

Or. de
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Poprawka 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia dotyczące
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.

Or. en

Poprawka 517
Anneleen Van Bossuyt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

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 produktu do zgodności z 
tymi wymaganiami.
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Or. en

Poprawka 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

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 produktu do zgodności z 
tymi wymaganiami lub do wycofania 
produktu z obrotu w rozsądnym 
dodatkowym terminie, w przypadku gdy 
odpowiedni podmiot gospodarczy nie 
podjął żadnych działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 
765/2008 ma zastosowanie do środków, o 
których mowa powyżej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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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, 
organy nadzoru rynku wprowadzają 
wszelkie odpowiednie środki tymczasowe, 
aby zapewnić doprowadzenie produktu do 
zgodności z wymogami dostępności 
określonymi w niniejszej dyrektywie. 
Organy nadzoru rynku przekazują 
niezwłocznie Komisji i pozostałym 
państwom członkowskim informacje na 
temat tych środków.

Or. en

Poprawka 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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.

Or. en
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Poprawka 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – wprowadzenie

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:

Or. en

Poprawka 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – wprowadzenie

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 

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 zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia, rodzaju i 
okresu obowiązywania wprowadzonych 
środków krajowych, a także stanowisko 
przedstawione przez zainteresowany 
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podmiot gospodarczy. W szczególności 
organy nadzoru rynku są zobowiązane 
wskazać, czy brak zgodności wynika z 
którejkolwiek z następujących przyczyn:

podmiot gospodarczy. W szczególności 
organy nadzoru rynku są zobowiązane 
wskazać, czy brak zgodności wynika z 
którejkolwiek z następujących przyczyn:

Or. en

Poprawka 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – wprowadzenie

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 i związanego z tym 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia, 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:

Or. de

Poprawka 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

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 
wymogów określonych w art. 3 niniejszej 
dyrektywy, skutkującego zagrożeniem dla 
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bezpieczeństwa lub zdrowia,

Or. de

Poprawka 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z niedostatków w normach 
zharmonizowanych, o których mowa w art. 
13, przyznających domniemanie 
zgodności.

b) ze skutkujących zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia niedostatków 
w normach zharmonizowanych, o których 
mowa w art. 13, przyznających 
domniemanie zgodności.

Or. de

Poprawka 527
Anneleen Van Bossuyt

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 
środków w odniesieniu do danego 
produktu.

Or. en

Poprawka 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8
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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.

Or. de

Poprawka 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

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 dostępności określonych w 
niniejszej dyrektywie lub w przypadkach 
uznanych za konieczne w związku z 
wnioskiem Komisji o wydanie opinii w 
sprawie wyjątków od tych wymogów, 
Komisja ustanawia grupę roboczą złożoną 
z przedstawicieli krajowych organów 
nadzoru rynku i organizacji 
reprezentujących zainteresowane strony, 
w tym osoby niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 530
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
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Wymiana informacji

W celu ułatwienia wymiany informacji i 
najlepszych praktyk między organami 
nadzoru rynku oraz w celu zapewnienia 
spójności stosowania wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie lub w 
przypadkach uznanych za konieczne w 
związku z wnioskiem Komisji o wydanie 
opinii w sprawie wyjątków od tych 
wymogów, Komisja ustanawia grupę 
roboczą złożoną z przedstawicieli 
krajowych organów nadzoru rynku i 
organizacji reprezentujących 
zainteresowane strony, w tym osoby 
niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 531
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
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.

Or. ro
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Poprawka 532
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 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.

Or. it

Poprawka 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli środek krajowy zostaje 
uznany za uzasadniony, wszystkie państwa 
członkowskie podejmują środki konieczne, 
aby zapewnić wycofanie ze swojego rynku
wyrobu, który nie spełnia wymogów, i 
informują o nich Komisję. Jeżeli środek 
krajowy zostaje uznany za nieuzasadniony, 
dane państwo członkowskie wycofuje ten 
środek.

2. Jeżeli środek krajowy zostaje 
uznany za uzasadniony, wszystkie państwa 
członkowskie podejmują środki konieczne, 
aby zapewnić doprowadzenie do zgodności
wyrobu, który nie spełnia wymogów, i 
informują o nich Komisję. Jeżeli środek 
krajowy zostaje uznany za nieuzasadniony, 
dane państwo członkowskie wycofuje ten 
środek.



PE599.726v03-00 46/169 AM\1121397PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 534
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wymogi dostępności określone w 
sekcji IX załącznika I stosuje się:

1. Wymogi dostępności określone w 
sekcjach I–V załącznika I stosuje się do 
produktów i usług, o których mowa w art. 
1 ust. 1 i 2, w następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 535
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przy sporządzaniu specyfikacji 
technicznych i kryteriów udzielenia 
zamówienia dotyczących wszystkich
zamówień publicznych i koncesji, których 
przedmiot jest przeznaczony do użytku 
osób – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i 
pracowników instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego – które to 
zamówienia i koncesje są objęte dyrektywą 
2014/23/UE49, dyrektywą 2014/24/UE50 i
dyrektywą 2014/25/UE51;

a) przy sporządzaniu specyfikacji 
technicznych dotyczących zamówień 
publicznych, w tym zamówień mieszanych, 
określonych w art. 1 ust. 3 niniejszej 
dyrektywy, które to zamówienia są objęte 
dyrektywą 2014/24/UE50 lub dyrektywą 
2014/25/UE51;

__________________ __________________

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji.

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych.

50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych.

51 Dyrektywa 2014/25/UE Parlamentu 51 Dyrektywa 2014/25/UE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 
2014 r. koordynująca procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych.

Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 
2014 r. koordynująca procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych.

Or. en

Poprawka 536
Edward Czesak

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przy ustalaniu wymogów 
dostępności, o których mowa w związku z 
przygotowywaniem i realizacją 
programów objętych rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 dotyczącym Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
rozporządzeniem (UE) nr 1304/2013 
dotyczącym Europejskiego Funduszu 
Społecznego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 537
Edward Czesak

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy ustalaniu wymogów 
dostępności związanych z kryteriami 
społecznymi i jakościowymi 

skreśla się
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ustanowionymi przez właściwe organy w 
przetargach dotyczących usług 
publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego kolejowego i drogowego, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1370/2007;

Or. en

Poprawka 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit 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;

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, 
jeżeli właściwe organy określają wymogi 
dostępności;

Or. de

Uzasadnienie

Właściwy organ może swobodnie zadecydować, czy wymogi dostępności mają zostać 
uwzględnione w kryteriach udzielenia zamówienia czy nie. Jeśli jednak zdecyduje się on na 
uczynienie z nich warunku, wówczas kryteria muszą odpowiadać wymogom dostępności 
określonym w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 539
Edward Czesak

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) do infrastruktury transportowej, 
zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 
1315/2013.

skreśla się

Or. en

Poprawka 540
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w stosownych przypadkach do 
wszelkich odpowiednich aktów prawa 
Unii lub przepisów prawa Unii 
dotyczących dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 541
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w stosownych przypadkach do 
wszelkich odpowiednich aktów prawa 
Unii lub przepisów prawa Unii 
dotyczących dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen
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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 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 
częstotliwości, czasu korzystania z 
konkretnego produktu lub usługi, a także 
szacowanej liczby użytkowników.

Or. en

Poprawka 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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;

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz terminu „osoby niepełnosprawne” należy zachować odniesienie do „osób z 
ograniczeniami funkcjonalnymi”, aby pokazać, że niniejsza dyrektywa przyniesie korzyści 
znacznie większej części ludności. Ponadto podczas przygotowywania szacunkowej oceny 
kosztów i korzyści kluczowe jest uwzględnienie wszystkich osób, które czerpią korzyści z 
dostępnych produktów i usług.

Poprawka 544
Igor Šoltes
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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 
niepełnosprawnych i osób z 
ograniczeniami funkcjonalnymi, z 
uwzględnieniem częstotliwości i czasu
korzystania z konkretnego produktu lub 
usługi.

Or. en

Poprawka 545
Igor Šoltes

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 priorytetów, czasu czy 
wiedzy nie powinno uważać się za 
uzasadniony powód do uznania obciążeń 
za nieproporcjonalne.

Or. en

Poprawka 546
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach gdy właściwy 4. W przypadkach gdy właściwy 
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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.

organ zastosował odstępstwo przewidziane 
w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub 
usługi, powiadamia on o tym Komisję. Do 
powiadomienia dołącza się ocenę, o której 
mowa w ust. 2, i podaje się je do 
wiadomości publicznej w przystępnych 
formatach.

Or. en

Poprawka 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 dołącza się ocenę, o której 
mowa w ust. 2, i podaje się je do 
wiadomości publicznej w przystępnych 
formatach.

Or. en

Poprawka 548
Jiří Maštálka

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 dołącza się ocenę, o której 
mowa w ust. 2, i podaje się je do 
wiadomości publicznej w przystępnych 
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formatach.

Or. en

Poprawka 549
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli Komisja ma powody, 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.

Or. en

Poprawka 550
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 
obejmują:

skreśla się

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;

b) przepisy, na mocy których organy 
publiczne lub prywatne stowarzyszenia, 
organizacje lub inne osoby prawne, które 
mają uzasadniony interes w 
dopilnowaniu, aby przepisy niniejszej 
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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.

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie tych przepisów jest konieczne, ponieważ w przeciwnym razie otwierałyby one 
drogę do actio popularis.

Poprawka 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 pozwalające 
konsumentowi, którego to bezpośrednio 
dotyczy, wszcząć postępowanie na mocy 
prawa krajowego przed sądami lub 
właściwymi organami administracyjnymi, 
aby zapewnić stosowanie krajowych 
przepisów transponujących przepisy 
niniejszej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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 

b) przepisy pozwalające organom 
publicznym lub prywatnym 
stowarzyszeniom, organizacjom lub innym 
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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.

osobom prawnym, których bezpośrednio 
dotyczy niezgodność produktów i usług, 
wszcząć postępowanie na mocy prawa 
krajowego przed sądami lub właściwymi 
organami administracyjnymi, aby 
zapewnić stosowanie krajowych przepisów 
transponujących przepisy niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 553
Igor Šoltes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisy, w których ustanowiono 
przystępny, kompleksowy i wyposażony w 
odpowiednie zasoby mechanizm składania 
skarg przez konsumentów w celu 
uzupełnienia systemu wdrażania i 
monitorowania.

Or. en

Poprawka 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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.

Or. en
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Poprawka 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

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.

Or. en

Poprawka 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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.

Or. en

Poprawka 557
Marco Zullo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisy, w których ustanowiono 
mechanizm składania skarg przez 
konsumentów.

Or. it

Poprawka 558
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby przed wszczęciem 
postępowania przed sądami lub 
właściwymi organami administracyjnymi, 
odpowiedni podmiot gospodarczy miał
możliwość usunięcia zarzucanej 
niezgodności z przepisami niniejszej 
dyrektywy, w tym przez dialog, współpracę 
lub alternatywne mechanizmy 
rozwiązywania sporów z konsumentami, 
organami publicznymi lub prywatnymi 
stowarzyszeniami, organizacjami lub 
innymi podmiotami prawnymi mającymi 
uzasadniony interes. Mechanizm ten 
zwany jest dalej jako „mechanizm 
dialogu”.

Jeżeli nie można usunąć niezgodności w 
sposób zadowalający obie strony w 
terminie 15 dni od daty powiadomienia 
podmiotu gospodarczego o zastrzeżeniach 
zgłoszonych przez konsumentów, organy 
publiczne lub prywatne stowarzyszenia, 
organizacje lub inne podmioty prawne 
mające uzasadniony interes, uznaje się, że 
mechanizm dialogu okazał się 
nieskuteczny, o ile strony wzajemnie nie 
uzgodnią przedłużenia tego okresu.

W przypadkach gdy mechanizm dialogu 
zawodzi, oceniając istotę sprawy 
dotyczącej zarzutów znacznej 
niezgodności z przepisami niniejszej 
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dyrektywy, sądy krajowe są zobowiązane 
wziąć pod uwagę, czy strony skorzystały z 
możliwości zastosowania mechanizmu 
dialogu.

Or. en

Poprawka 559
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejszy artykuł nie ma 
zastosowania do zamówień objętych 
przepisami dyrektyw 2014/24/UE i 
2014/25/UE.

Or. en

Poprawka 560
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Aby osiągnąć cel określony w ust. 
2a, państwa członkowskie zachęcają
podmioty gospodarcze do wdrażania i 
upowszechniania mechanizmu składania 
skarg w celu rozstrzygania sporów.

Or. en

Poprawka 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sankcje te powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

2. Sankcje te muszą być na tyle
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, 
by nie stanowiły dla podmiotów 
gospodarczych alternatywy dla 
zapewnienia zgodności ich produktów lub 
usług z wymogami dostępności 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 dla 
spełnienia przez podmioty gospodarcze 
obowiązku zapewnienia dostępności ich 
produktów lub usług.

Or. en

Poprawka 563
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie 
przeznaczają zasoby niezbędne do 
egzekwowania i nakładania sankcji. 
Uzyskane w ten sposób środki finansowe 
są inwestowane w działania związane z 
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dostępnością.

Or. en

Poprawka 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dochody z nałożonych sankcji są 
inwestowane w działania związane z 
dostępnością.

Or. en

Poprawka 565
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł nie ma 
zastosowania do zamówień objętych 
przepisami dyrektyw 2014/24/UE i 
2014/25/UE.

Or. en

Poprawka 566
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują te 
przepisy od dnia [… proszę wstawić datę -

2. Państwa członkowskie stosują te 
przepisy od dnia:
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sześć lat od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

a) ... [trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 
lit. a) – sprzęt komputerowy o ogólnym 
przeznaczeniu i systemy operacyjne;

b) ... [pięć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 
lit. b) – terminale samoobsługowe;

c) ... [cztery lata od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] w odniesieniu 
do produktów, o których mowa w art. 1 
ust. 1 lit. c) – związane z usługami 
telefonicznymi urządzenia końcowe do 
obsługi konsumentów z zaawansowanymi 
zdolnościami obliczeniowymi;

d) ... [cztery lata od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] w odniesieniu 
do produktów, o których mowa w art. 1 
ust. 1 lit. d) – związane z audiowizualnymi 
usługami medialnymi urządzenia 
końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 
obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 
konsumentów;

e) ... [cztery lata od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] w odniesieniu 
do produktów, o których mowa w art. 1 
ust. 1 lit. e) – sprzęt gospodarstwa 
domowego obsługiwany przez interfejs 
użytkownika;

f) ... [cztery lata od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] w odniesieniu 
do usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. a) – usługi telefoniczne;

g) ... [sześć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. 
b) – audiowizualne usługi medialne;

h) ... [trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. 
c) – usługi transportu pasażerskiego –
lotniczego, autobusowego, kolejowego, 
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wodnego (strony internetowe i aplikacje 
mobilne);

i) ... [pięć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. 
c) – usługi transportu pasażerskiego –
lotnicze, autobusowe, kolejowe, wodne 
(terminale samoobsługowe i automaty do 
sprzedaży biletów);

j) ... [dziesięć lat od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] w odniesieniu 
do usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. c) – usługi transportu pasażerskiego –
lotnicze, autobusowe, kolejowe, wodne 
(pojazdy i infrastruktura);

k) ... [pięć lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. 
d) – usługi bankowe i terminale płatnicze 
(terminale samoobsługowe i terminale 
płatnicze);

l) ... [trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. 
d) – usługi bankowe i terminale płatnicze 
(usługi bankowe);

m) ... [trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. 
e) – e-książki;

n) ... [trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f) 
– handel elektroniczny, strony internetowe 
dostawców produktów i usług, media 
społecznościowe i portale informacyjne 
oraz platformy online;

o) ... [trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. 
g) – usługi noclegowe (strony 
internetowe);

p)- ... [trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 
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lit. g) – usługi noclegowe (środowisko 
zbudowane);

Or. en

Poprawka 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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].

Or. en

Poprawka 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

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:

Or. en

Poprawka 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ... [trzy lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] w odniesieniu do 
produktów i usług, o których mowa w art. 
1;

Or. en

Uzasadnienie

Należy skrócić wdrażanie dyrektywy, aby zapewnić, że osoby z ograniczeniami 
funkcjonalnymi i osoby niepełnosprawne zaczną czerpać korzyści z dostępności w rozsądnym 
przedziale czasu.

Poprawka 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ... [dziesięć lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] w odniesieniu 
do przepisów dotyczących środowiska 
zbudowanego, o których mowa w art. 3 
ust. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się zapewnienie rozsądnego dodatkowego czasu umożliwiającego spełnienie 
wymogów niniejszej dyrektywy dotyczących środowiska zbudowanego.

Poprawka 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5
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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. Państwa członkowskie składają 
Komisji sprawozdanie z postępów w ich 
wdrażaniu.

Or. en

Poprawka 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a

Okres przejściowy

Bez uszczerbku dla art. 27 ust. 2 państwa 
członkowskie mogą określić sześcioletni 
okres przejściowy od daty rozpoczęcia 
stosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, podczas którego usługodawcy 
mogą w dalszym ciągu świadczyć usługi, 
wykorzystując produkty stosowane przez 
nich zgodnie z prawem do świadczenia 
podobnych usług przed tą datą.

Or. en

Poprawka 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia […proszę wstawić datę - pięć lat
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], 

Do dnia ... [trzy lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy], a następnie co trzy 
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a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów 
sprawozdanie ze stosowania niniejszej 
dyrektywy.

lata, Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów sprawozdanie ze 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 574
Maria Grapini

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.

Or. ro

Poprawka 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 

1. W sprawozdaniu ocenia się, w 
oparciu o otrzymane zgłoszenia, czy 
niniejsza dyrektywa osiągnęła swoje cele, 
zwłaszcza w odniesieniu do wzmacniania 
swobodnego obrotu dostępnych 
produktów i usług. Sprawozdanie dotyczy 
między innymi, w świetle rozwoju sytuacji 
społecznej, gospodarczej i technologicznej
oraz poziomu zgodności z niniejszą 
dyrektywą, zmian w dostępności 
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ewentualnego przeglądu niniejszej 
dyrektywy.

produktów i usług oraz potrzeby objęcia 
nowych produktów i usług zakresem 
niniejszej dyrektywy lub wykluczenia ich z 
jej zakresu. Komisja dokonuje również 
oceny funkcjonowania art. 12 i 22 oraz 
ich skutków dla podmiotów gospodarczych 
i dla osób niepełnosprawnych. W miarę 
możliwości w sprawozdaniu podane są
dziedziny, w których należy zmniejszyć 
obciążenia, tak aby można było rozważyć 
potrzebę ewentualnego przeglądu 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 576
Morten Løkkegaard

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.

Or. en

Poprawka 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 

3. Sprawozdanie Komisji uwzględnia 
punkty widzenia zainteresowanych 
podmiotów gospodarczych i odpowiednich 
organizacji pozarządowych, w tym 
organizacji reprezentujących osoby 
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niepełnosprawne i osoby starsze. niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 578
Olga Sehnalová

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 i systemy operacyjne oraz 
czytniki e-książek

Or. en

Poprawka 579
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja I – punkt -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Systemy operacyjne:

1. Świadczenie usług w sposób 
zapewniający jak najlepsze z nich 
korzystanie zgodnie z zamierzonym celem 
przez osoby z ograniczeniami 
funkcjonalnymi, w tym osoby 
niepełnosprawne, odbywa się poprzez 
spełnienie wymogów określonych w pkt 3 
dotyczącym interfejsu użytkownika i 
projektowania uwzględniającego potrzebę 
funkcjonalności. Świadczenie usług 
obejmuje:
a) informacje na temat funkcjonowania 
usługi oraz na temat jej właściwości 
dostępności i stosowanych urządzeń, które 
można przekazać w formacie cyfrowym;
b) informacje elektroniczne, włącznie ze 
stronami internetowymi potrzebnymi do 
świadczenia usługi.
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Or. en

Poprawka 580
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – sekcja I – punkt 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projektowanie i produkcja: 1. Projektowanie i produkcja sprzętu 
komputerowego o ogólnym przeznaczeniu:

Or. en

Poprawka 581
Olga Sehnalová

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:

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:

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 
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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 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne;

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 i 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 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 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne;

(ii) instrukcje powinny przewidywać 
alternatywy dla treści nietekstowych; 

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji produktu 
ułatwiających dostęp oraz jego 
kompatybilność z różnorodnymi 
technologiami wspomagającymi 
stosowanymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

(iii) na żądanie są udostępnianie w 
alternatywnych formatach 
nieelektronicznych. Alternatywne formaty 
nieelektroniczne mogą obejmować duży 
druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 
czytania. 

d) interfejs użytkownika produktu 
(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

d) 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;

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) zapewnienie kompatybilności
produktu z różnorodnymi urządzeniami i 
technologiami wspomagającymi
stosowanymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym, w tym technologiami 
związanymi ze słuchem, takimi jak 
aparaty słuchowe, telecewki, implanty 
ślimakowe i urządzenia wspomagające 
słyszenie.

Or. en

Poprawka 582
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
funkcjonalności:

2. Wymogi dotyczące 
funkcjonalności w zakresie 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 w 
miarę możliwości spełnia następujące 
warunki:

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:

(i) jeżeli produkt stosuje wzrokowy 
tryb komunikacji i obsługi, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb 
komunikacji i obsługi, który nie wymaga 
zaangażowania wzroku, 

(ii) jeżeli produkt stosuje słuchowy 



PE599.726v03-00 72/169 AM\1121397PL.docx

PL

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) umożliwiać alternatywny sposób 
komunikowania się i orientacji, inny niż 
mowa;

jeżeli produkt wymaga od użytkowników 
użycia głosu, to należy zapewnić co 
najmniej jeden tryb obsługi, który nie 
wymaga od użytkowników wydawania 
dźwięków ustami, w rodzaju mowy, 
gwizdów lub mlasków;

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

c) jeżeli produkt stosuje wzrokowy 
tryb komunikacji i obsługi, należy 
przewidzieć funkcje, które pozwalają 
użytkownikom lepiej wykorzystać ich 
ograniczone zdolności widzenia, między
innymi dzięki elastycznym możliwościom 
powiększania obrazu bez utraty treści lub 
funkcjonalności, elastycznej regulacji 
kontrastu i jasności, a w miarę możliwości 
zapewnić elastyczne sposoby kontroli i 
oddzielania elementów wizualnych 
pierwszego planu od elementów tła oraz 
elastyczną kontrolę nad wymaganym 
polem widzenia;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

d) zapewniać wizualny 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) umożliwiać użytkownikom 
regulowanie głośności i zapewniać 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;

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 
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rękach, ani też jednoczesnego 
manipulowania większą liczbą 
przełączników niż jeden;

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;

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

h) jeżeli produkt przewiduje 
wzrokowy tryb informacji, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb 
informacji, który minimalizuje 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
padaczki fotogennej;

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

i) zawierać funkcje, które 
upraszczają i ułatwiają komunikację i 
obsługę przez użytkownika;

ia) jeżeli produkt zawiera funkcje 
zapewniające dostępność, prywatność 
użytkownika jest chroniona podczas 
korzystania z tych funkcji;

Or. en

Poprawka 583
Olga Sehnalová

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 
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 
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komunikacji dostępnych użytkownikom z 
ograniczeniami funkcjonalnymi i osobom 
niepełnosprawnym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy również w stosownych przypadkach zagwarantować dostępność usług wsparcia, aby 
zapewnić konsumentom wszystkie potrzebne informacje.

Poprawka 584
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wymagania funkcjonalne:

a) użytkowanie przez osoby 
niewidome

Jeżeli produkt ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia użytkownikom lepsze 
wykorzystanie ograniczonej zdolności 
widzenia.

c) użytkowanie przez osoby z 
zaburzeniami widzenia barw

Jeżeli produkt ICT 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
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Jeżeli produkt ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący słuch, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
przewiduje lepsze parametry dźwiękowe.

f) użytkowanie przez osoby nieme

Jeżeli produkt ICT wymaga od 
użytkowników użycia głosu, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga używania głosu.

g) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej sprawności manualnej lub 
sile fizycznej

Jeżeli obsługa produktu ICT wymaga 
czynności manualnych, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
umożliwia użytkownikom obsługę za 
pomocą innych działań niewymagających 
sprawności manualnej lub siły w rękach.

h) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonym zasięgu

Jeżeli produkty ICT są wolno stojące lub 
zainstalowane, ich elementy operacyjne 
muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 
użytkowników.

(i) minimalizacja ryzyka wywołania 
napadów padaczki fotogennej

Jeżeli produkt ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który minimalizuje prawdopodobieństwo 
wywołania napadu padaczki fotogennej.

j) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach poznawczych

Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 
obsługi produktu ICT, który obejmuje 
funkcje upraszczające i ułatwiające 
obsługę.
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k) ochrona prywatności

Jeżeli produkt ICT ma 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.

Or. en

Poprawka 585
Olga Sehnalová

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 i 
urządzenia do odprawy samoobsługowej 
oraz terminale płatnicze

Or. en

Poprawka 586
Igor Šoltes

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, automaty 
parkingowe, urządzenia do odprawy 
samoobsługowej i terminale płatnicze 

Or. en

Poprawka 587
Lambert van Nistelrooij
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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: Terminale 
płatnicze, bankomaty, automaty do 
sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 
samoobsługowej

Or. en

Poprawka 588
Marco Zullo

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

Or. it

Poprawka 589
Olga Sehnalová

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 

Produkty powinny być tak zaprojektowane 
i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami 
funkcjonalnymi, osoby niepełnosprawne 
czy osoby z upośledzeniami związanymi z 
wiekiem mogły z nich jak najlepiej 
korzystać. W tym celu należy przestrzegać 
następujących wymogów dostępności:
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elementy:

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; przewidywane 
warunki użytkowania;

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 
czcionki dla przewidywanych warunków 
użytkowania;

(iv) opisują i wyjaśniają sposób 
uruchomienia i korzystania z funkcji 
produktu ułatwiających dostęp oraz jego 
kompatybilność z technologiami 
wspomagającymi;

(v) mają odpowiedni rozmiar i rodzaj 
czcionki, które zapewniają wystarczający 
kontrast między znakami a ich tłem, aby 
zmaksymalizować czytelność;

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) produkt powinien być 
kompatybilny z urządzeniami i 
technologiami wspomagającymi, w tym 
technologiami związanymi ze słuchem, 
takimi jak aparaty słuchowe, telecewki, 
implanty ślimakowe i urządzenia 
wspomagające słyszenie. Produkt 
powinien także umożliwiać stosowanie 
własnych słuchawek.

Or. en

Poprawka 590
Olga Sehnalová
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja II – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
funkcjonalności:

2. Wymogi dotyczące 
funkcjonalności w zakresie interfejsu 
użytkownika i projektowania produktu:

Aby produkt i interfejs użytkownika 
spełniały wymogi dostępności, jak o tym 
mowa w pkt 1 lit. b) i c), ich projekt musi 
w miarę możliwości spełniać następujące 
warunki:

Aby produkt i interfejs użytkownika 
spełniały wymogi dostępności, jak o tym 
mowa w pkt 1 lit. b) i c), ich projekt musi 
w miarę możliwości spełniać warunki 
zgodnie z sekcją I pkt 2, a także:

a) umożliwiać komunikowanie się i 
orientację przez więcej niż jeden kanał 
sensoryczny;

a) nie wymaga od użytkownika 
samodzielnego włączania funkcji 
produktu ułatwiającej dostęp;

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;

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

c) produkt jest funkcjonalny, a jego 
części składowe przeznaczone do obsługi, 
takie jak klawisze i przełączniki/przyciski, 
mają odpowiedni kontrast między 
klawiszami i przełącznikami/przyciskami a 
tłem, oraz są wyczuwalne w dotyku;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

d) 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;

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 
ograniczać się do konkretnej cechy 
biologicznej jako jedynego sposobu 
identyfikacji użytkownika czy kontroli 
produktu; 

f) umożliwiać użytkownikom 
regulowanie głośności;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
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ograniczonej siły fizycznej;

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

Or. en

Poprawka 591
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja II – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania funkcjonalne

a) użytkowanie przez osoby 
niewidome: jeżeli produkt ICT przewiduje 
obsługę w sposób angażujący wzrok, 
należy zapewnić również co najmniej 
jeden tryb obsługi, który nie wymaga 
zaangażowania wzroku;
b) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej zdolności widzenia: jeżeli 
produkt ICT przewiduje obsługę w sposób 
angażujący wzrok, należy zapewnić 
również co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia wzrokową obsługę 
użytkownikom o ograniczonej zdolności 
widzenia;
c) użytkowanie przez osoby z 
zaburzeniami widzenia barw i kontrastu: 
jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić również co najmniej jeden tryb 
obsługi, który nie wymaga zdolności 
widzenia barw i kontrastu; 
d) użytkowanie przez osoby 
niesłyszące: jeżeli produkt ICT przewiduje 
obsługę w sposób angażujący słuch, 
należy zapewnić również co najmniej 
jeden tryb obsługi, który nie wymaga 
zaangażowania słuchu;
e) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej zdolności słyszenia: jeżeli 
produkt ICT przewiduje obsługę w sposób 
angażujący słuch, należy zapewnić 
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również co najmniej jeden tryb obsługi, 
który przewiduje lepsze parametry 
dźwiękowe, w tym w odniesieniu do 
czystości i głośności dźwięku;
f) użytkowanie przez osoby nieme: 
jeżeli produkt ICT wymaga od 
użytkowników użycia głosu, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga używania głosu; 
g) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej sprawności manualnej lub 
sile fizycznej: jeżeli obsługa produktu ICT 
wymaga czynności manualnych, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia użytkownikom obsługę za 
pomocą innych działań niewymagających 
sprawności manualnej, siły w rękach lub 
jednoczesnego manipulowania większą 
liczbą przełączników niż jeden; 
h) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonym zasięgu: niezależnie od 
tego, czy produkty ICT są wolno stojące, 
czy też zainstalowane, ich elementy 
operacyjne muszą znajdować się w 
zasięgu wszystkich użytkowników;  
(i) minimalizacja czynników 
wywołujących padaczkę fotogenną: jeżeli 
produkt ICT przewiduje obsługę w sposób 
angażujący wzrok, należy zapewnić 
również co najmniej jeden tryb obsługi, 
który minimalizuje prawdopodobieństwo 
wywołania napadu padaczki fotogennej; 
j) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach 
poznawczych: należy zapewnić co 
najmniej jeden tryb obsługi produktu ICT, 
który upraszcza i ułatwia obsługę 
produktu;
k) ochrona prywatności: jeżeli 
produkt ICT ma 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.

Or. en
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Poprawka 592
Jiří Maštálka

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 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 końcowych z 
zaawansowanymi zdolnościami 
obliczeniowymi do obsługi konsumentów”;

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”;

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 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne zgodnie z lit. c);

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 
treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji usługi ułatwiających 
dostęp w połączeniu z odpowiednimi 
urządzeniami końcowymi, a także jej 
kompatybilność 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 tekst łatwy do 
czytania.

c) zapewnienie dostępności strony c) zapewnienie dostępności stron i 
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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;

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 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 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;

Or. en

Poprawka 593
Igor Šoltes

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 

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, 
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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;

włącznie z zapewnieniem, w razie 
potrzeby, dostępnej alternatywy 
elektronicznej; a także w sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 594
Igor Šoltes

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;

Or. en

Poprawka 595
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – część 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 
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.

Or. en

Poprawka 596
Olga Sehnalová

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:

Produkty powinny być tak zaprojektowane 
i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami 
funkcjonalnymi, osoby niepełnosprawne 
czy osoby z upośledzeniami związanymi z 
wiekiem 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 dostarczone na samym produkcie 
(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 
które:

(i) muszą być 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 i rodzaj 
czcionki, które zapewniają wystarczający 
kontrast między znakami a ich tłem, aby 
zmaksymalizować czytelność w
przewidywanych warunkach użytkowania;

(iva) są udostępniane w przystępnym 
formacie internetowym oraz w 
elektronicznych dokumentach w formacie 
nieinternetowym w taki sposób, by były 
dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne;

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 i 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 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 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne;

(ii) instrukcje powinny przewidywać 
alternatywy dla treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji produktu 
ułatwiających dostęp oraz jego 
kompatybilność z różnorodnymi 
technologiami wspomagającymi 
stosowanymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

(iia) na żądanie są udostępnianie w 
alternatywnych formatach 
nieelektronicznych. Alternatywne formaty 
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nieelektroniczne mogą obejmować duży 
druk, alfabet Braille’a lub format łatwy do 
czytania;

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) zapewnienie kompatybilności
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.

Or. en

Poprawka 597
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
funkcjonalności:

2. Wymogi dotyczące 
funkcjonalności w zakresie 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 musi 
w miarę możliwości spełniać warunki 
określone w sekcji I pkt 2, a także:

a) umożliwiać komunikowanie się i 
orientację przez więcej niż jeden kanał 
sensoryczny;

a) produkt jest w stanie zakodować i 
rozkodować z wysoką wiernością audio 
dwustronną komunikację głosową;

b) umożliwiać alternatywny sposób b) produkt zapewniający dwustronną 
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komunikowania się i orientacji, inny niż 
mowa;

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;

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

c) 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;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

d) 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 
ruchu warg;

e) zapewniać elastyczne sposoby 
kontroli i oddzielania pierwszego planu od 
tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 
oraz poprawą wyrazistości;

e) 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.

f) umożliwiać użytkownikom 
regulowanie głośności;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.
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Or. en

Poprawka 598
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Usługi wsparcia 

W miarę możliwości technicznych, 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.

Or. en

Poprawka 599
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – część B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ba. Wymagania funkcjonalne

a) użytkowanie przez osoby 
niewidome

Jeżeli produkt ICT 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
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Jeżeli produkt ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia użytkownikom lepsze 
wykorzystanie ograniczonej zdolności 
widzenia.

c) użytkowanie przez osoby z 
zaburzeniami widzenia barw

Jeżeli produkt ICT 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 ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący słuch, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
przewiduje lepsze parametry dźwiękowe.

f) użytkowanie przez osoby nieme

Jeżeli produkt ICT wymaga od 
użytkowników użycia głosu, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga używania głosu.

g) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej sile fizycznej lub sprawności 
manualnej

Jeżeli obsługa produktu ICT wymaga 
czynności manualnych, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
umożliwia użytkownikom obsługę za 
pomocą innych działań niewymagających 
sprawności manualnej lub siły w rękach.

h) użytkowanie przez osoby o
ograniczonym zasięgu

Jeżeli produkty ICT są wolno stojące lub 
zainstalowane, ich elementy operacyjne 
muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 
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użytkowników.

i) minimalizacja ryzyka wywołania 
napadu padaczki fotogennej

Jeżeli produkt ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który minimalizuje prawdopodobieństwo 
wywołania napadu padaczki fotogennej.

j) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach poznawczych

Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 
obsługi produktu ICT, który obejmuje 
funkcje upraszczające i ułatwiające 
obsługę.

k) ochrona prywatności

Jeżeli produkt ICT ma 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.

Or. en

Poprawka 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Urządzenia końcowe do obsługi 
konsumentów związane z 
audiowizualnymi usługami medialnymi 
oraz architekturą stron internetowych i 
aplikacji mobilnych

Or. en



PE599.726v03-00 92/169 AM\1121397PL.docx

PL

Poprawka 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część 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;

(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 
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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.

Or. en

Poprawka 602
Olga Sehnalová

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 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) 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:

b) zapewnienie informacji na temat 
funkcjonowania usługi oraz na temat jej 
cech charakterystycznych dotyczących 
dostępności i stosowanych urządzeń, które:
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(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 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne zgodnie z lit. c);

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 
treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji usługi ułatwiających 
dostęp w połączeniu z odpowiednimi 
urządzeniami końcowymi, a także jej 
kompatybilność 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;

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;

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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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.

Or. en

Poprawka 603
Igor Šoltes

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 
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 sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 604
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1 – litera c a (nowa)
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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;

Or. en

Poprawka 605
Olga Sehnalová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w tym dotyczących funkcji, 
praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 
świadczeniu usługi ukierunkowanej na 
potrzeby osób z ograniczeniami 
funkcjonalnymi i osób 
niepełnosprawnych. Aby spełnić te 
wymogi, usługodawca świadczy co 
najmniej następujące usługi dostępu:

(i) napisy dla osób niesłyszących i 
niedosłyszących; 

(ii) audiodeskrypcję; 

(iii) głosową listę dialogową; 

(iv) tłumaczenie na język migowy;

Or. en
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Poprawka 606
Olga Sehnalová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) jeśli treści audiowizualne obejmują 
usługi dostępu, musi to być jasno 
wskazane w informacjach dotyczących 
treści oraz w elektronicznym przewodniku 
po programie;

Or. en

Poprawka 607
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) zapewnienie przez dostawców 
audiowizualnych usług medialnych w 
porozumieniu z organizacjami 
użytkowników, w tym organizacjami 
reprezentującymi osoby niepełnosprawne, 
jakości usług dostępu:

(i) usługodawcy dopilnowują, 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 
możliwości niezbędne wymogi 
zapewniające użytkownikom sterowanie 
napisami;

(ii) usługodawcy dopilnowują, aby 
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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 dopilnowują, 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 
technicznych przyjmuje się wymogi 
zapewniające użytkownikom sterowanie 
tłumaczeniem na język migowy.

Or. en

Poprawka 608
Olga Sehnalová

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 
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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Or. en

Poprawka 609
Olga Sehnalová

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:

Produkty powinny być tak zaprojektowane 
i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami 
funkcjonalnymi, osoby niepełnosprawne 
czy osoby z upośledzeniami związanymi z 
wiekiem 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 dostarczone na samym produkcie 
(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 
które:

(i) muszą być 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 i rodzaj 
czcionki, które zapewniają wystarczający 
kontrast między znakami a ich tłem, aby 
zmaksymalizować czytelność w
przewidywanych warunkach użytkowania;

(iva) są udostępniane w przystępnym 
formacie internetowym oraz w 
elektronicznych dokumentach w formacie 
nieinternetowym w taki sposób, by były 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne;

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. 
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a);

(ii) w prosty i dokładny sposób 
informują użytkowników, że produkt 
posiada funkcje ułatwiające dostęp i 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 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 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne;

(ii) instrukcje powinny przewidywać 
alternatywy dla treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji produktu 
ułatwiających dostęp oraz jego 
kompatybilność z różnorodnymi 
technologiami wspomagającymi 
stosowanymi 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 
czytania;

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) zapewnienie kompatybilności 
produktu z różnorodnymi urządzeniami i 
technologiami wspomagającymi
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym, w tym technologiami 
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związanymi ze słuchem, takimi jak 
aparaty słuchowe, telecewki, implanty 
ślimakowe i urządzenia wspomagające 
słyszenie.

Or. en

Poprawka 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część B 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. Powiązane urządzenia końcowe z 
zaawansowanymi zdolnościami 
obliczeniowymi do obsługi konsumentów:

B. Powiązane urządzenia końcowe z 
zaawansowanymi zdolnościami 
obliczeniowymi do obsługi konsumentów:

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:

Produkty powinny być tak zaprojektowane 
i wytwarzane, aby zmaksymalizować ich 
przewidywane w racjonalny sposób 
wykorzystanie przez osoby 
niepełnosprawne czy osoby z 
upośledzeniami związanymi z wiekiem. W 
tym celu należy spełnić wymagania 
funkcjonalne określone w części Ba i
uwzględnić następujące elementy:

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);
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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, kontrole 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; 

f) połączenie produktu z urządzeniami 
wspomagającymi.

f) połączenie produktu z urządzeniami 
wspomagającymi.

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
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:

a) umożliwiać komunikowanie się i 
orientację przez więcej niż jeden kanał 
sensoryczny;

b) umożliwiać alternatywny sposób 
komunikowania się i orientacji, inny niż 
mowa;

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

e) zapewniać elastyczne sposoby 
kontroli i oddzielania pierwszego planu od 
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tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 
oraz poprawą wyrazistości;

f) umożliwiać użytkownikom 
regulowanie głośności;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

Or. en

Poprawka 611
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
funkcjonalności:

2. Wymogi dotyczące 
funkcjonalności w zakresie 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 musi w 
miarę możliwości spełniać warunki 
zgodnie z sekcją I pkt 2, a także:

a) umożliwiać komunikowanie się i 
orientację przez więcej niż jeden kanał 
sensoryczny;

a) jeśli produkt umożliwia 
wyświetlanie treści audiowizualnych –
posiadać tryb obsługi pozwalający 
wyświetlać dostępne napisy dla osób 
niesłyszących i niedosłyszących na 
domyślnym kanale wideo;

b) umożliwiać alternatywny sposób 
komunikowania się i orientacji, inny niż 
mowa;

b) jeśli produkt umożliwia 
wyświetlanie treści audiowizualnych –
posiadać mechanizm pozwalający wybrać 
i odtworzyć dostępną audiodeskrypcję na 
domyślnym kanale wideo;

c) zapewniać elastyczne możliwości c) jeśli produkt umożliwia 
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powiększania i kontrastu; wyświetlanie treści audiowizualnych –
posiadać mechanizm pozwalający wybrać 
i odtworzyć dostępną głosową listę 
dialogową na domyślnym kanale wideo;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

d) jeśli produkt umożliwia 
wyświetlanie treści audiowizualnych –
posiadać, w miarę możliwości 
technicznych, mechanizm pozwalający 
wybrać i odtworzyć dostępne tłumaczenie 
na język migowy na domyślnym kanale 
wideo;

e) zapewniać elastyczne sposoby 
kontroli i oddzielania pierwszego planu od 
tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 
oraz poprawą wyrazistości;

e) zapewniać świadczenie 
istniejących usług dostępu pojedynczo lub 
w połączeniu ze sobą;

f) umożliwiać użytkownikom 
regulowanie głośności;

f) umożliwiać w jak najszerszym 
zakresie personalizację usług dostępu, 
między innymi dzięki dostępowi do tych 
usług za pomocą innych środków, np. 
synchronizacji z innym urządzeniem;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;

g) zapewniać użytkownikowi 
przyrządy sterujące do aktywacji usług 
dostępu na takim samym poziomie 
widoczności jak w przypadku głównych 
mediów;

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

h) zapewniać sposób skutecznego 
połączenia bezprzewodowego z 
urządzeniami technicznymi 
wzmacniającymi słuch, takimi jak aparaty 
słuchowe, telecewki, implanty ślimakowe i 
urządzenia wspomagające słyszenie.

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

Or. en

Poprawka 612
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część 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 i osobom 
niepełnosprawnym.

Or. en

Poprawka 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ba. Wymagania funkcjonalne

a) Użytkowanie przez osoby 
niewidome

Jeżeli produkt ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia użytkownikom 
wykorzystanie ograniczonej zdolności 
widzenia;

c) Użytkowanie przez osoby z 
zaburzeniami widzenia barw
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Jeżeli produkt ICT 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 ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący słuch, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
przewiduje lepsze parametry dźwiękowe;

f) Użytkowanie przez osoby nieme

Jeżeli produkt ICT wymaga od 
użytkowników użycia głosu, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga używania głosu;

g) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej sprawności manualnej lub 
sile fizycznej

Jeżeli obsługa produktu ICT wymaga 
czynności manualnych, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
umożliwia użytkownikom obsługę za 
pomocą innych działań niewymagających 
sprawności manualnej lub siły w rękach;

h) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonym zasięgu

Jeżeli produkty ICT są wolno stojące lub 
zainstalowane, ich elementy operacyjne 
muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 
użytkowników;

i) Minimalizacja ryzyka wywołania 
napadu padaczki fotogennej

Jeżeli produkt ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który minimalizuje prawdopodobieństwo 
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wywołania napadu padaczki fotogennej;

j) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach poznawczych

Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 
obsługi produktu ICT, który obejmuje 
funkcje upraszczające i ułatwiające 
obsługę;

k) Ochrona prywatności

Jeżeli produkt ICT ma 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.

Or. en

Poprawka 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część C a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ca. Architektura stron internetowych i 
aplikacji mobilnych

a) zapewnienie dostępności stron 
internetowych i aplikacji mobilnych w 
sposób spójny i adekwatny do percepcji, 
obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, włącznie z zapewnieniem, 
w razie potrzeby, dostępnej alternatywy 
elektronicznej; a także w sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym.

Or. en
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Poprawka 615
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terminale samoobsługowe, automaty do 
sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 
samoobsługowej wykorzystywane w 
usługach transportu pasażerskiego

Terminale samoobsługowe, w tym 
terminale płatnicze, automaty do 
sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy 
samoobsługowej wykorzystywane w 
usługach transportu pasażerskiego

Or. en

Poprawka 616
Olga Sehnalová

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 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) 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 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne zgodnie z lit. b);

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 
treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji usługi ułatwiających 
dostęp, w tym dostępność pojazdów i 
otaczającej infrastruktury oraz 
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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.

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;

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 
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) w tym dotyczących funkcji, 
praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 
świadczeniu usługi ukierunkowanej na 
potrzeby osób z ograniczeniami 
funkcjonalnymi i osób 
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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);

ca) zapewnienie zgodności środowiska 
zbudowanego potrzebnego do świadczenia 
usługi z sekcją X niniejszego załącznika.

Or. en

Poprawka 617
Igor Šoltes

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 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 sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 618
Igor Šoltes

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.

Or. en

Poprawka 619
Olga Sehnalová

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 
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.

Or. en

Poprawka 620
Olga Sehnalová

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.

Or. en

Poprawka 621
Igor Šoltes

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 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

a) 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 sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

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, 
specjalnych biletów ulgowych i sieciowych 
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 lotu;

(vi) dostępu do osobistego konta klienta;

(vii) możliwości skontaktowania się z 
przewoźnikiem;

(viii) dostępu do informacji dotyczących 
oferowanej pomocy podczas przewozu.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany tej dokonuje się w oparciu o listę „siedmiu podstawowych elementów” stron 
internetowych, opracowaną przez Departament Transportu USA („Nondiscrimination on the 
Basis of Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. 
Airports” (DOT–OST–2011–0177). 

Poprawka 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część B – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) Wymogi określone w lit. a) nie 
obejmują treści pochodzących od stron 
trzecich, które nie są finansowane przez 
zainteresowanego dostawcę, tworzone 
przez niego ani nie znajdują się pod jego 
kontrolą.

Or. de

Uzasadnienie

W oparciu o dyrektywę 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych 
aplikacji organów sektora publicznego treści pochodzące od stron trzecich, które nie znajdują 
się pod kontrolą dostawcy strony internetowej, nie powinny podlegać obowiązkowi spełniania 
wymogów dostępności.

Poprawka 624
Olga Sehnalová

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;

Or. en

Poprawka 625
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część C – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. Usługi oparte na telefonii 
komórkowej, systemy inteligentnej 
sprzedaży biletów i przekaz informacji w 
czasie rzeczywistym;

C. usługi oparte na telefonii 
komórkowej, systemy inteligentnej 
sprzedaży biletów, inteligentne urządzenia 
do odprawy samoobsługowej i przekaz 
informacji w czasie rzeczywistym:

Or. en

Poprawka 626
Lambert van Nistelrooij
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część D – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. 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 

D. 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:

Or. en

Poprawka 627
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część D

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.

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:

a) informacje na temat użytkowania 
produktu dostarczone na samym 
produkcie (etykietowanie, instrukcje i 
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ostrzeżenia), które:

(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;

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.

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
funkcjonalności:

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:

a) umożliwiać komunikowanie się i 
orientację przez więcej niż jeden kanał 
sensoryczny;

b) umożliwiać alternatywny sposób 
komunikowania się i orientacji, inny niż 
mowa;

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

e) zapewniać elastyczne sposoby 
kontroli i oddzielania pierwszego planu od 
tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 
oraz poprawą wyrazistości;

f) umożliwiać użytkownikom 
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regulowanie głośności;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

Or. en

Poprawka 628
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – tytuł

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 terminale 
płatnicze i bankomaty wykorzystywane do 
świadczenia usług bankowych

Or. en

Poprawka 629
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – tytuł

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 

Usługi bankowe; strony internetowe 
wykorzystywane do świadczenia usług 
bankowych; usługi bankowe oparte na 
telefonii komórkowej; terminale 
samoobsługowe, w tym bankomaty 
wykorzystywane do świadczenia usług 
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bankowych bankowych i terminale płatnicze.

Or. en

Poprawka 630
Olga Sehnalová

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 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) zapewnienie dostępności 
produktów, które stosowane są w 
świadczeniu usług, zgodnie 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) 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 należy udostępnić w 
przystępnym formacie internetowym oraz 
w formie nieinternetowego dokumentu 
elektronicznego w taki sposób, by były 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne zgodnie z lit. c);

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 
treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji usługi ułatwiających 
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;
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(iiia) są zrozumiałe, a ich stopień 
złożoności nie przekracza poziomu B2 
(wyższy średni) ustanowionego przez Radę 
Europy w europejskim systemie opisu 
kształcenia językowego;

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 
międzynarodowym;

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;

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 z ograniczeniami 
funkcjonalnymi, w tym osób 
niepełnosprawnych:

da) dopilnowanie, by identyfikacja 
elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 
płatności niezbędne do świadczenia usługi 
były zrozumiałe, zauważalne, 
funkcjonalne i solidne oraz by nie 
zagrażały bezpieczeństwu i prywatności 
użytkownika;
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db) zapewnienie zgodności środowiska 
zbudowanego potrzebnego do świadczenia 
usługi z wymogami określonymi w sekcji 
X.

Or. en

Poprawka 631
Marco Zullo

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.

Or. it

Poprawka 632
Olga Sehnalová

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 
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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Or. en

Poprawka 633
Olga Sehnalová

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 
możliwości dostosowania sposobu 
prezentacji treści i interakcji, włącznie z 
zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 
alternatywy elektronicznej; a także w 
sposób umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 634
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część B – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie dostępności strony a) zapewnienie dostępności stron i 
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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;

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 sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 635
Olga Sehnalová

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 
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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;

Or. en

Poprawka 636
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część D

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. Terminale samoobsługowe, w tym 
bankomaty wykorzystywane do 
świadczenia usług bankowych:

D. Terminale samoobsługowe, w tym 
bankomaty wykorzystywane do 
świadczenia usług bankowych i terminale 
płatnicze spełniają wymogi sekcji II.

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:

a) informacje na temat użytkowania 
produktu dostarczone na samym 
produkcie (etykietowanie, instrukcje i 
ostrzeżenia), które:
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(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;

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.

Or. en

Poprawka 637
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część D – tytuł

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:

Or. en

Poprawka 638
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część D – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. Terminale samoobsługowe, w tym 
bankomaty wykorzystywane do 
świadczenia usług bankowych:

D. Terminale samoobsługowe, w tym 
bankomaty wykorzystywane do 
świadczenia usług bankowych i terminale 
płatnicze:

Or. en

Poprawka 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

E-książki E-książki i powiązane urządzenia

Or. en

Poprawka 640
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

E-książki E-książki i czytniki e-książek

Or. en

Poprawka 641
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – część 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 „Produkty”;

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:

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 należy udostępnić w 
przystępnym formacie internetowym oraz 
w formie nieinternetowego dokumentu 
elektronicznego w taki sposób, by były 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne zgodnie z lit. c);

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 
treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji usługi ułatwiających 
dostęp w połączeniu z odpowiednimi 
urządzeniami końcowymi, a także jej 
kompatybilność 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.

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 
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dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

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;

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) w tym dotyczących funkcji, 
praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 
świadczeniu usługi ukierunkowanej na 
potrzeby osób z ograniczeniami 
funkcjonalnymi i osób niepełnosprawnych 
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 zauważalna, zrozumiała, 
funkcjonalna i jak najbardziej 
kompatybilna z aktualnymi i przyszłymi 
aplikacjami klienckimi.

Or. en

Poprawka 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 powinno się 
zapewnić w taki sposób, aby 
zmaksymalizować ich przewidywane w
racjonalny sposób wykorzystanie przez 
osoby niepełnosprawne. W tym celu 
wszystkie podmioty w łańcuch dostaw 
muszą spełnić wymagania funkcjonalne 
określone w części Ba, należy również
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 przez 
usługodawców w świadczeniu danej 
usługi, zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt B;

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;

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 

c) informacje elektroniczne, włącznie 
z odpowiednimi stronami internetowymi i 
aplikacjami internetowymi oraz 
czytnikami książek elektronicznych, 
potrzebne do świadczenia usługi;
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międzynarodowym;

d) należy zapewnić informacje 
elektroniczne, włącznie z odpowiednimi 
stronami internetowymi i aplikacjami 
internetowymi oraz czytnikami książek 
elektronicznych, potrzebnymi do 
świadczenia usługi;

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;

Or. en

Poprawka 643
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – 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 
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 sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 644
Igor Šoltes
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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;

Or. en

Poprawka 645
Olga Sehnalová

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 
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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Or. en

Poprawka 646
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. „Produkty” B. Produkty są zgodne z sekcją I.

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:

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;

(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);

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 
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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;

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.

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
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:

a) umożliwiać komunikowanie się i 
orientację przez więcej niż jeden kanał 
sensoryczny;

b) umożliwiać alternatywny sposób 
komunikowania się i orientacji, inny niż 
mowa;

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

e) zapewniać elastyczne sposoby 
kontroli i oddzielania pierwszego planu od 
tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 
oraz poprawą wyrazistości;

f) umożliwiać użytkownikom 
regulowanie głośności;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;
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h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

Or. en

Poprawka 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – 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:

Produkty powinny być tak zaprojektowane 
i wytwarzane, aby zmaksymalizować ich 
przewidywane w racjonalny sposób 
wykorzystanie przez osoby 
niepełnosprawne czy osoby z 
upośledzeniami związanymi z wiekiem. W 
tym celu należy spełnić wymagania 
funkcjonalne określone w części Ba i
uwzględnić następujące elementy:

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 

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, kontrole 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.

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
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:

a) umożliwiać komunikowanie się i 
orientację przez więcej niż jeden kanał 
sensoryczny;

b) umożliwiać alternatywny sposób 
komunikowania się i orientacji, inny niż 
mowa;

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

e) zapewniać elastyczne sposoby 
kontroli i oddzielania pierwszego planu od 
tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 
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oraz poprawą wyrazistości;

f) umożliwiać użytkownikom 
regulowanie głośności;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

Or. en

Poprawka 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – część B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ba. Wymagania funkcjonalne

a) Użytkowanie przez osoby 
niewidome

Jeżeli produkt ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia użytkownikom 
wykorzystanie ograniczonej zdolności 
widzenia;

c) Użytkowanie przez osoby z 
zaburzeniami widzenia barw

Jeżeli produkt ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga od użytkownika 
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zdolności widzenia barw;

d) Użytkowanie przez osoby 
niesłyszące

Jeżeli produkt ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący słuch, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
przewiduje lepsze parametry dźwiękowe;

f) Użytkowanie przez osoby nieme

Jeżeli produkt ICT wymaga od 
użytkowników użycia głosu, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga używania głosu;

g) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej sprawności manualnej lub 
sile fizycznej

Jeżeli obsługa produktu ICT wymaga 
czynności manualnych, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
umożliwia użytkownikom obsługę za 
pomocą innych działań niewymagających 
sprawności manualnej lub siły w rękach;

h) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonym zasięgu

Jeżeli produkty ICT są wolno stojące lub 
zainstalowane, ich elementy operacyjne 
muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 
użytkowników;

i) Minimalizacja ryzyka wywołania 
napadów padaczki fotogennej

Jeżeli produkt ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który minimalizuje prawdopodobieństwo 
wywołania napadów padaczki fotogennej;

j) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach poznawczych
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Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 
obsługi produktu ICT, który obejmuje 
funkcje upraszczające i ułatwiające 
obsługę;

k) Ochrona prywatności

Jeżeli produkt ICT ma 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.

Or. en

Poprawka 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – część B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ba. Strony internetowe i aplikacje 
mobilne

a) zapewnienie dostępności plików 
książek elektronicznych w sposób spójny i 
adekwatny do percepcji, obsługi i 
zrozumienia przez użytkowników, z 
uwzględnieniem możliwości dostosowania 
sposobu prezentacji treści i interakcji, w 
razie potrzeby współpracując z 
wyspecjalizowanymi organizacjami (lub 
„upoważnionymi podmiotami”), aby 
zapewnić kopie w alternatywnym 
dostępnym formacie; a także w sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

b) zapewnienie metadanych 
dotyczących dostępności przekazywanych 
przez łańcuch wartości, aby ułatwić 
wyszukiwanie dostępnych książek 
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elektronicznych;

Or. en

Poprawka 650
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VIII – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Handel elektroniczny Handel elektroniczny, w tym usługi 
internetowe i mobilne dostawców usług 
pocztowych, dostawców energii i 
ubezpieczycieli

Or. en

Poprawka 651
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VIII – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Handel elektroniczny Handel elektroniczny, w tym usługi 
internetowe i mobilne dostawców usług 
pocztowych, dostawców energii i 
ubezpieczycieli

Or. en

Poprawka 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VIII – część 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 
zmaksymalizować ich przewidywane w 
racjonalny sposób wykorzystanie przez
osoby niepełnosprawne. W tym celu należy 
spełnić wymagania funkcjonalne 
określone w części Aa i 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;

(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 
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) informacje elektroniczne, włącznie 
z odpowiednimi stronami internetowymi i
aplikacjami internetowymi, potrzebnymi 
do świadczenia usługi;

Or. en

Poprawka 653
Olga Sehnalová
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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 
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) 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 zauważalne, 
funkcjonalne, zrozumiałe i solidne 
zgodnie z lit. b);

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 
treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji usługi ułatwiających 
dostęp oraz jej komplementarność w 
stosunku do różnorodnych technologii 
wspomagających;

(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;

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 
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międzynarodowym;

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 
potrzeby, dostępnej alternatywy 
elektronicznej; a także w solidny sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

bb) zapewnienie, by identyfikacja 
elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 
płatności niezbędne do świadczenia usługi 
były zrozumiałe, zauważalne, 
funkcjonalne i solidne oraz by nie 
zagrażały bezpieczeństwu i prywatności  
użytkownika;

Or. en

Poprawka 654
Igor Šoltes

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 

b) 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 sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
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dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 655
Igor Šoltes

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 usługi w 
sposób spójny i adekwatny do percepcji, 
obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, z uwzględnieniem 
możliwości dostosowania sposobu 
prezentacji treści i interakcji, włącznie z 
zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 
alternatywy elektronicznej; a także w 
sposób umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 656
Olga Sehnalová

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 
telekomunikacyjne dla osób z 
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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.

Or. en

Poprawka 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VIII – część A a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aa. Wymagania funkcjonalne

a) Użytkowanie przez osoby 
niewidome

Jeżeli produkt ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia użytkownikom 
wykorzystanie ograniczonej zdolności 
widzenia;

c) Użytkowanie przez osoby z 
zaburzeniami widzenia barw

Jeżeli produkt ICT 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 
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niesłyszące

Jeżeli produkt ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący słuch, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
przewiduje lepsze parametry dźwiękowe;

f) Użytkowanie przez osoby nieme

Jeżeli produkt ICT wymaga od 
użytkowników użycia głosu, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga używania głosu;

g) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej sprawności manualnej lub 
sile fizycznej

Jeżeli obsługa produktu ICT wymaga 
czynności manualnych, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
umożliwia użytkownikom obsługę za 
pomocą innych działań niewymagających 
sprawności manualnej lub siły w rękach;

h) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonym zasięgu

Jeżeli produkty ICT są wolno stojące lub 
zainstalowane, ich elementy operacyjne 
muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 
użytkowników;

i) Minimalizacja ryzyka wywołania 
napadu padaczki fotogennej

Jeżeli produkt ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który minimalizuje prawdopodobieństwo 
wywołania napadu padaczki fotogennej.

j) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach poznawczych

Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 
obsługi produktu ICT, który obejmuje 
funkcje upraszczające i ułatwiające 
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obsługę;

k) Ochrona prywatności

Jeżeli produkt ICT ma 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.

Or. en

Poprawka 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VIII – część A b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ab. Strony internetowe i aplikacje 
mobilne

a) zapewnienie dostępności strony 
internetowej w sposób spójny, 
znormalizowany i adekwatny do percepcji, 
obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, 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) wyłączone zostaną następujące 
treści: 

(i) pliki obrazu opublikowane przed 
okresem sześciu lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, o ile nie są 
niezbędne dla wykonania usługi;

(ii) nagrane z wyprzedzeniem media 
zmienne w czasie opublikowane przed 
okresem sześciu lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy;
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(iii) mapy internetowe oraz internetowe 
usługi mapowania, o ile w przypadku map 
przeznaczonych do zastosowań 
nawigacyjnych podstawowe informacje 
dostarczane są cyfrowo w sposób 
dostępny;

(iv) treści pochodzące od stron 
trzecich, które to treści nie są 
finansowane przez usługodawcę, przez 
niego tworzone ani nie znajdują się pod 
jego kontrolą.

Or. en

Poprawka 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projektowanie i produkcja skreśla się

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:

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;

(ii) muszą być zrozumiałe;

(iii) muszą być zauważalne;

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 
czcionki dla przewidywanych warunków 
użytkowania;
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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:

(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;

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.

Or. en

Poprawka 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – akapit 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 

Są zgodne z sekcją I.
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upośledzeniami związanymi z wiekiem 
mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 
tym celu należy uwzględnić następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 661
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – 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:

Projektowanie i wytwarzanie produktów w 
taki sposób, aby osoby niepełnosprawne i
osoby z upośledzeniami związanymi z 
wiekiem mogły z nich jak najlepiej 
korzystać, osiąga się dzięki spełnieniu 
wymagań funkcjonalnych określonych w 
części C. Projektowanie i wytwarzanie 
produktów obejmuje:

Or. en

Poprawka 662
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) są zrozumiałe;

Or. en

Poprawka 663
Jiří Maštálka
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 664
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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;

Or. en

Poprawka 665
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne;

Or. en
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Poprawka 666
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – 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:

Or. en

Poprawka 667
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera b – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 668
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1 – punkt 2 – litera b – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w prosty i dokładny sposób 
informują użytkowników, że produkt 
posiada funkcje ułatwiające dostęp i jest 
kompatybilny z technologiami 
wspomagającymi;

Or. en



PE599.726v03-00 152/169 AM\1121397PL.docx

PL

Poprawka 669
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – 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:

Or. en

Poprawka 670
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 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

(i) są udostępniane w przystępnym 
formacie internetowym oraz w 
elektronicznym dokumencie w formacie 
nieinternetowym w taki sposób, by były 
zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 
solidne;

Or. en

Poprawka 671
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) instrukcje powinny przewidywać 
alternatywy dla treści nietekstowych;

(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji produktu 
ułatwiających dostęp oraz jego 
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kompatybilność z różnorodnymi 
technologiami wspomagającymi 
stosowanymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 672
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera c – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) na żądanie są udostępnianie w 
alternatywnych formatach 
nieelektronicznych. Alternatywne formaty 
nieelektroniczne mogą obejmować duży 
druk, alfabet Braille’a lub tekst łatwy do 
czytania.

Or. en

Poprawka 673
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) połączenie produktu z 
urządzeniami wspomagającymi.

f) zapewnienie kompatybilności
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.

Or. en
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Poprawka 674
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) usługi noclegowe (środowisko 
zbudowane)

Or. en

Poprawka 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interfejs użytkownika i 
projektowanie uwzględniające potrzebę 
funkcjonalności:

skreśla się

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:

a) umożliwiać komunikowanie się i 
orientację przez więcej niż jeden kanał 
sensoryczny;

b) umożliwiać alternatywny sposób 
komunikowania się i orientacji, inny niż 
mowa;

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

d) zapewnić inny kolor do 
przekazywania informacji;

e) zapewniać elastyczne sposoby 
kontroli i oddzielania pierwszego planu od 
tła, włącznie z eliminowaniem szumu tła 
oraz poprawą wyrazistości;
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f) umożliwiać użytkownikom 
regulowanie głośności;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

Or. en

Poprawka 676
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interfejs użytkownika i projektowanie 
uwzględniające potrzebę funkcjonalności

Wymogi dotyczące funkcjonalności w 
zakresie interfejsu użytkownika i 
projektowania produktu

Or. en

Poprawka 677
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 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:

(i) jeżeli produkt stosuje wzrokowy 
tryb komunikacji i obsługi, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb 
komunikacji i obsługi, który nie wymaga 
zaangażowania wzroku,
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(ii) jeżeli produkt stosuje słuchowy 
tryb komunikacji i obsługi, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb 
komunikacji i obsługi, który nie wymaga 
zaangażowania słuchu;

Or. en

Poprawka 678
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 – litera b

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 użycia głosu, to należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga od użytkowników 
wydawania dźwięków ustami, w rodzaju 
mowy, gwizdów lub mlasków;

Or. en

Poprawka 679
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewniać elastyczne możliwości 
powiększania i kontrastu;

c) jeżeli produkt umożliwia wzrokowy 
tryb komunikacji i obsługi, to należy 
przewidzieć 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 zapewnić elastyczne 
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sposoby kontroli i oddzielania pierwszego 
planu od tła oraz elastyczną kontrolę nad 
wymaganym polem widzenia;

Or. en

Poprawka 680
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 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;

Or. en

Poprawka 681
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 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;

Or. en

Poprawka 682
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych;

g) umożliwiać regularną kontrolę i 
dostarczać alternatywę dla czynności 
motorycznych; 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;

Or. en

Poprawka 683
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) umożliwiać tryb pracy w 
warunkach ograniczonego zasięgu i 
ograniczonej siły fizycznej;

h) 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 zakresie zasięgu lub 
umożliwić użytkownikowi ich zbliżenie;

Or. en

Poprawka 684
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 – litera i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapobiegać wystąpieniu padaczki 
fotogennej.

i) jeżeli produkt przewiduje 
wzrokowy tryb komunikacji, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb 
komunikacji, który minimalizuje 
prawdopodobieństwo wystąpienia
padaczki fotogennej;

Or. en

Poprawka 685
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) zawierać funkcje, które 
upraszczają i ułatwiają komunikację i 
obsługę przez użytkownika;

Or. en

Poprawka 686
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) jeżeli produkt zawiera funkcje 
zapewniające dostępność, prywatność 
użytkownika jest chroniona podczas 
korzystania z tych funkcji.

Or. en

Poprawka 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
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Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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;

Or. en

Poprawka 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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 
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wspomagającymi dostępnymi na poziomie 
unijnym i międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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.

Or. en

Poprawka 690
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ba. Wymagania funkcjonalne

a) Użytkowanie przez osoby 
niewidome

Jeżeli produkt ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
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zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia użytkownikom lepsze 
wykorzystanie ograniczonej zdolności 
widzenia.

c) Użytkowanie przez osoby z 
zaburzeniami widzenia barw

Jeżeli produkt ICT 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 ICT 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 ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący słuch, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
przewiduje lepsze parametry dźwiękowe.

f) Użytkowanie przez osoby nieme

Jeżeli produkt ICT wymaga od 
użytkowników użycia głosu, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga używania głosu.

g) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej sprawności manualnej lub 
sile fizycznej

Jeżeli obsługa produktu ICT wymaga 
czynności manualnych, należy zapewnić 
co najmniej jeden tryb obsługi, który 
umożliwia użytkownikom obsługę za 
pomocą innych działań niewymagających 
sprawności manualnej lub siły w rękach.

h) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonym zasięgu

Jeżeli produkty ICT są wolno stojące lub 
zainstalowane, ich elementy operacyjne 
muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 
użytkowników.
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i) Minimalizacja ryzyka wywołania 
napadu padaczki fotogennej

Jeżeli produkt ICT obsługiwany jest w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który minimalizuje prawdopodobieństwo 
wywołania napadu padaczki fotogennej.

j) Użytkowanie przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach poznawczych

Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 
obsługi produktu ICT, który obejmuje 
funkcje upraszczające i ułatwiające 
obsługę.

k) Ochrona prywatności

Jeżeli produkt ICT ma 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.

Or. en

Poprawka 691
Igor Šoltes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ba. Wymagania funkcjonalne

a) użytkowanie przez osoby 
niewidome: jeżeli produkt ICT przewiduje 
obsługę w sposób angażujący wzrok, 
należy zapewnić również co najmniej 
jeden tryb obsługi, który nie wymaga 
zaangażowania wzroku;
b) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej zdolności widzenia: jeżeli 
produkt ICT przewiduje obsługę w sposób 
angażujący wzrok, należy zapewnić 
również co najmniej jeden tryb obsługi, 
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który umożliwia wzrokową obsługę 
użytkownikom o ograniczonej zdolności 
widzenia;
c) użytkowanie przez osoby z 
zaburzeniami widzenia barw i kontrastu: 
jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 
sposób angażujący wzrok, należy 
zapewnić również co najmniej jeden tryb 
obsługi, który nie wymaga zdolności 
widzenia barw i kontrastu; 
d) użytkowanie przez osoby 
niesłyszące: jeżeli produkt ICT przewiduje 
obsługę w sposób angażujący słuch, 
należy zapewnić również co najmniej 
jeden tryb obsługi, który nie wymaga 
zaangażowania słuchu; 
e) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej zdolności słyszenia: jeżeli 
produkt ICT przewiduje obsługę w sposób 
angażujący słuch, należy zapewnić 
również co najmniej jeden tryb obsługi, 
który przewiduje lepsze parametry 
dźwiękowe, w tym w odniesieniu do 
czystości i głośności dźwięku;   
f) użytkowanie przez osoby nieme: 
jeżeli produkt ICT wymaga od 
użytkowników użycia głosu, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który nie wymaga używania głosu; 
g) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonej sprawności manualnej lub 
sile fizycznej: jeżeli obsługa produktu ICT 
wymaga czynności manualnych, należy 
zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 
który umożliwia użytkownikom obsługę za 
pomocą innych działań niewymagających
sprawności manualnej, siły w rękach lub 
jednoczesnego manipulowania większą 
liczbą przełączników niż jeden; 
h) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonym zasięgu: niezależnie od 
tego, czy produkty ICT są wolno stojące, 
czy też zainstalowane, ich elementy 
operacyjne muszą znajdować się w 
zasięgu wszystkich użytkowników;  
i) minimalizacja czynników 
wywołujących padaczkę fotogenną: jeżeli 
produkt ICT przewiduje obsługę w sposób 
angażujący wzrok, należy zapewnić 
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również co najmniej jeden tryb obsługi, 
który minimalizuje prawdopodobieństwo 
wywołania napadu padaczki fotogennej; 
j) użytkowanie przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach 
poznawczych: należy zapewnić co 
najmniej jeden tryb obsługi produktu ICT, 
który sprawia, że obsługa staje się prostsza 
i łatwiejsza; 
k) ochrona prywatności: jeżeli 
produkt ICT ma 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.

Or. en

Poprawka 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja X – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA X – WYMOGI DOSTĘPNOŚCI 
DLA CELÓW ART. 3 UST. 10 
DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA 
ZBUDOWANEGO, W KTÓRYM 
ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI OBJĘTE 
ZAKRESEM NINIEJSZEJ 
DYREKTYWY

SEKCJA X – WYMOGI DOSTĘPNOŚCI 
DLA CELÓW ART. 3 UST. 10 
DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA 
ZBUDOWANEGO, W KTÓRYM 
DOSTARCZANE SĄ PRODUKTY I 
ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI OBJĘTE 
ZAKRESEM NINIEJSZEJ 
DYREKTYWY

Or. en

Poprawka 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja X – litera a
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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;

Or. en

Poprawka 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja X – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostęp do budynków, za które 
odpowiedzialny jest usługodawca;

b) dostęp do budynków;

Or. en

Poprawka 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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 świadczeniu usług;

Or. en

Poprawka 696
Igor Šoltes
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja X a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi noclegowe

A. Usługi

1. Świadczenie usług powinno się 
zapewnić w taki sposób, aby osoby z 
ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 
osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak 
najlepiej korzystać. W tym celu należy 
uwzględnić następujące elementy: 
a) zapewnienie 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 zauważalne, 
funkcjonalne, zrozumiałe i solidne 
zgodnie z lit. b);
(ii) opisują i wyjaśniają sposób 
korzystania z funkcji usługi ułatwiających 
dostęp oraz jej komplementarność w 
stosunku do różnorodnych technologii 
wspomagających; 
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;
c) zapewnienie dostępności usług 
mobilnych, w tym aplikacji mobilnych 
potrzebnych do świadczenia usług handlu 
elektronicznego w sposób spójny i 
adekwatny do percepcji, obsługi i 
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zrozumienia przez użytkowników, z 
uwzględnieniem możliwości dostosowania 
sposobu prezentacji treści i interakcji, 
włącznie z zapewnieniem, w razie 
potrzeby, dostępnej alternatywy 
elektronicznej; a także w solidny sposób 
umożliwiający interoperacyjność z 
różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 
technologiami wspomagającymi 
dostępnymi na poziomie unijnym i 
międzynarodowym;
d) zapewnienie, by identyfikacja 
elektroniczna, bezpieczeństwo i metody 
płatności niezbędne do świadczenia usługi 
były zrozumiałe, zauważalne, 
funkcjonalne i solidne oraz by nie 
zagrażały bezpieczeństwu i prywatności  
użytkownika;
e) zapewnienie dostępności
środowiska zbudowanego dla osób 
niepełnosprawnych zgodnie z wymogami 
w sekcji XI;
a) wszystkie powierzchnie wspólne 
(recepcja, wejścia, obiekty rekreacyjne, 
sale konferencyjne itd.) 
(ii) pomieszczenia zgodnie z wymogami w 
sekcji XI, 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

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 
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usługami wspomagającymi, korzystając ze 
sposobów komunikacji dostępnych 
użytkownikom z ograniczeniami 
funkcjonalnymi i osobom 
niepełnosprawnym.
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