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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

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

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

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

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

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

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2015)0615), 

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

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

0387/2015), 

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 

maja 2016 r.1, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

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

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

Petycji (A8-0000/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

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



 

PR\1113653PL.docx 5/119 PE597.391v01-00 

 PL 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności produktów i usług dla 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają 

bariery dla swobodnego przepływu tych 

produktów i usług oraz zakłócają skuteczną 

konkurencję na rynku wewnętrznym. 

Bariery te mają szczególny wpływ na 

podmioty gospodarcze, w szczególności na 

małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

(3) Rozbieżności pomiędzy przepisami 

prawnymi i środkami administracyjnymi 

przyjętymi przez państwa członkowskie w 

zakresie dostępności niektórych produktów 

i usług dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, stwarzają bariery dla 

swobodnego przepływu tych produktów i 

usług oraz zakłócają skuteczną 

konkurencję na rynku wewnętrznym. W 

przypadku innych produktów rozbieżności 

prawdopodobnie będą się pogłębiać w 

następstwie wejścia w życie Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych („konwencji”). 

Bariery te mają szczególny wpływ na 

podmioty gospodarcze, w szczególności na 

małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Większa dostępność produktów i 

usług przyczyni się do poprawy jakości 

życia nie tylko osób niepełnosprawnych, 

ale również osób z innymi trwałymi lub 

czasowymi ograniczeniami 

funkcjonalnymi, np. osób starszych, 

kobiet w ciąży czy osób podróżujących z 

bagażem. Niemniej ważne jest 

ograniczenie zakresu niniejszej dyrektywy 

wyłącznie do osób niepełnosprawnych i 

nierozszerzanie go na osoby z czasowymi 

lub trwałymi ograniczeniami 
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funkcjonalnymi, tak aby zapewnić 

dostosowanie niniejszej dyrektywy do 

konwencji oraz zagwarantować pewność 

prawa dla podmiotów gospodarczych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Zakres niniejszej dyrektywy 

powinien być ograniczony do produktów i 

usług przeznaczonych do użytku 

konsumentów. Na przykład sprzęt 

komputerowy o ogólnym przeznaczeniu 

powinien obejmować takie produkty, jak: 

komputery stacjonarne, zintegrowane 

komputery stacjonarne, notebooki (w tym 

tablety, komputery typu slate i przenośne 

urządzenia typu thin client), stacjonarne 

urządzenia typu thin client, stacje robocze 

i mobilne stacje robocze. Podobnie zakres 

niniejszej dyrektywy powinien być 

ograniczony do usług bankowych 

przeznaczonych dla konsumentów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza dyrektywa nie ma obejmować produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego 

ani usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz przedsiębiorstw. Nie zostało to 

doprecyzowane we wniosku Komisji. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Każdy produkt i usługa muszą 

spełniać wymogi związane z dostępnością 

określone w art. 3 i wymienione w 

załączniku I, zgodnie z którymi muszą one 

być dostępne dla osób niepełnosprawnych i 

osób starszych. Wymogi dotyczące 

dostępności w handlu elektronicznym 

mają również zastosowanie do 

internetowej sprzedaży usług, o których 

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

dyrektywy. 

(17) Każdy produkt i usługa objęte 

zakresem niniejszej dyrektywy powinny 

spełniać wymogi związane z dostępnością 

określone w art. 3 i wymienione w 

załączniku I, zgodnie z którymi muszą one 

być dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Wymogi dotyczące dostępności na 

internetowych platformach handlowych 
powinny mieć również zastosowanie do 

internetowej sprzedaży usług, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) – e). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem proponowanej dyrektywy jest wsparcie działań państw członkowskich zmierzających 

do spełnienia ich zobowiązań dotyczących dostępności wynikających z Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja odnosi się tylko do „osób 

niepełnosprawnych”. W związku z tym proponuje się dostosowanie dyrektywy do postanowień 

konwencji oraz ograniczenie jej zakresu wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Dyrektywa 

jest również zgodna z niedawno przyjętą dyrektywą w sprawie dostępności stron 

internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) W celu zapewnienia dostępności 

usług objętych zakresem niniejszej 

dyrektywy produkty wykorzystane do 

świadczenia danej usługi powinny 

również spełniać wymogi dostępności 

określone w niniejszej dyrektywie, zgodnie 

z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy 

oraz zawartymi w niej środkami 

przejściowymi. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Z wniosku Komisji nie wynikało jasno, że na przykład określony w niniejszej dyrektywie 

wymóg dotyczy nie tylko producentów bankomatów, którzy są zobowiązani do zapewnienia 

dostępności wszystkich swoich nowo wyprodukowanych bankomatów. To również banki są 

zobowiązane do zapewnienia dostępności swoich bankomatów od wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Wniosek Komisji dotyczący 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady34 zawiera określony zbiór wymogów 

dostępności dla pewnego szczególnego 

rodzaju stron internetowych organów 

publicznych. Ponadto zawiera on 

propozycję, aby określić podstawy 

metodyki monitorowania i 

sprawozdawczości kwestii zgodności 

przedmiotowych stron internetowych z 

wymogami wymienionymi we 

wspomnianej dyrektywie. Zawarte w niej 

wymogi, zarówno w zakresie dostępności, 

jak i te dotyczące metodyki monitorowania 

i sprawozdawczości, mają zastosowanie do 

stron internetowych organów publicznych. 

W celu zagwarantowania w szczególności, 

że właściwe organy wdrożą te same 

wymogi dostępności, niezależnie od typu 

stron internetowych poddanych regulacji, 

wymogi dostępności, o których mowa w 

niniejszej dyrektywie, powinny być zgodne 

z przepisami zawartymi we wniosku 

dotyczącym dyrektywy w sprawie 

dostępności stron internetowych instytucji 

sektora publicznego. Związana z handlem 

elektronicznym działalność prowadzona na 

stronach internetowych sektora 

publicznego, której nie obejmuje zakres 

wspomnianej dyrektywy, objęta jest 

zakresem niniejszego wniosku, co ma 

(21) Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/210234 

zawiera określony zbiór wymogów 

dostępności dla wszystkich stron 

internetowych organów sektora 

publicznego. Ponadto określa ona 

podstawy metodyki monitorowania i 

sprawozdawczości kwestii zgodności 

przedmiotowych stron internetowych i 

mobilnych aplikacji z wymogami 

wymienionymi we wspomnianej 

dyrektywie. Zawarte w niej wymogi, 

zarówno w zakresie dostępności, jak i te 

dotyczące metodyki monitorowania i 

sprawozdawczości, mają zastosowanie do 

stron internetowych i mobilnych aplikacji 

organów publicznych. W celu 

zagwarantowania w szczególności, że 

właściwe organy wdrożą te same wymogi 

dostępności, niezależnie od typu stron 

internetowych i mobilnych aplikacji 

poddanych regulacji, wymogi dostępności, 

o których mowa w niniejszej dyrektywie, 

powinny być zgodne z przepisami 

dyrektywy (UE) 2016/2102. Związana z 

handlem elektronicznym działalność 

prowadzona na stronach internetowych i w 

aplikacjach mobilnych sektora 

publicznego, której nie obejmuje zakres 

dyrektywy (UE) 2016/2102, objęta jest 

zakresem niniejszej dyrektywy, co ma 
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zagwarantować, że internetowa sprzedaż 

produktów i usług będzie dostępna dla 

osób niepełnosprawnych i starszych, 

niezależnie od tego, czy sprzedaż będzie 

miała charakter publiczny czy prywatny. 

zagwarantować, że internetowa sprzedaż 

produktów i usług będzie dostępna dla 

osób niepełnosprawnych, niezależnie od 

tego, czy sprzedaż będzie miała charakter 

publiczny czy prywatny. 

__________________ __________________ 

34 Wniosek dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie dostępności stron internetowych 

instytucji sektora publicznego, COM(2012) 

721. 

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady(UE) 2016/2102 z dnia 26 

października 2016 r. w sprawie 

dostępności stron internetowych i 

mobilnych aplikacji organów sektora 

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

1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jest to poprawka techniczna odzwierciedlająca ostateczne porozumienie dotyczące dyrektywy 

w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora 

publicznego, przyjętej przez Parlament i Radę. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Niektóre elementy wymogów 

dostępności określonych w niniejszej 

dyrektywie, w szczególności wymogi 

określone w załączniku I w odniesieniu do 

zapewniania informacji, są już objęte 

zakresem obowiązujących aktów 

ustawodawczych Unii w dziedzinie 

transportu. Są to następujące akty: 

rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a, 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1300/20141b oraz rozporządzenie Komisji 

(UE) nr 454/20111c w odniesieniu do 

transportu kolejowego; rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

181/20111d w odniesieniu do transportu 

autobusowego i autokarowego; oraz 

rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 

1177/20101ew odniesieniu do transportu 

morskiego. W celu zapewnienia spójności 

regulacyjnej i przewidywalności dla 

podmiotów gospodarczych objętych 

wspomnianymi aktami należy przyjąć, że 

przestrzeganie określonych przepisów tych 

aktów jest równoznaczne ze spełnieniem 

odpowiednich wymogów niniejszej 

dyrektywy. Jeśli jednak zakres tych aktów 

nie obejmuje wymogów dostępności, na 

przykład wymogu zapewnienia 

dostępności stron internetowych linii 

lotniczych, powinny mieć zastosowanie 

przepisy niniejszej dyrektywy. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. dotyczące praw i 

obowiązków pasażerów w ruchu 

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

14). 

 1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do 

dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 

12.12.2014, s. 110). 

 1c Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

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

technicznej specyfikacji 

interoperacyjności odnoszącej się do 

podsystemu „Aplikacje telematyczne dla 

przewozów pasażerskich” 

transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 

123 z 12.5.2011, s. 11). 

 1d Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw 

pasażerów w transporcie autobusowym 

i autokarowym oraz zmieniające 

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

L 55 z 28.2.2011, s. 1). 

 1e Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 

z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach 

pasażerów podróżujących drogą morską i 

drogą wodną śródlądową oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

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

1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie należy obejmować zakresem niniejszej dyrektywy tych wymogów dostępności, które 

zostały już ustanowione w innych aktach prawnych. Doprowadziłoby to bowiem do 

niepewności prawa i byłoby niezgodne z zasadą lepszego stanowienia prawa. Jeśli jednak 

pewien aspekt dostępności, dotyczący na przykład stron internetowych linii lotniczych, nie jest 

uregulowany w innych aktach prawnych Unii, zastosowanie będzie mieć niniejsza dyrektywa. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22b) Przy określaniu zakresu niniejszej 

dyrektywy w odniesieniu do usług 

transportu lotniczego, autobusowego, 

kolejowego i wodnego należy opierać się 

na obowiązujących przepisach 

sektorowych dotyczących praw pasażerów. 

W przypadkach gdy niniejsza dyrektywa 

nie ma zastosowania do określonych 

rodzajów usług transportowych, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

zachęcania usługodawców do spełniania 

określonych wymogów dostępności 

ustanowionych w niniejszej dyrektywie. 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W niektórych sytuacjach wspólne 

wymogi dostępności do środowiska 

zbudowanego ułatwiłyby swobodny 

przepływ powiązanych usług oraz osób 

niepełnosprawnych. Dlatego też niniejsza 

dyrektywa daje państwom członkowskim 

możliwość objęcia budynków 

wykorzystywanych do świadczenia usług 

zakresem niniejszej dyrektywy, co zapewni 

spełnienie wymogów dostępności 

określonych w załączniku X. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

We wniosku Komisji pozostawiono dowolność w kwestii uwzględnienia środowiska 

zbudowanego. Proponuje się usunięcie tej klauzuli dopuszczającej. Państwa członkowskie 

nadal będą mogły zdecydować o zastosowaniu niniejszej dyrektywy do środowiska 

zbudowanego. W art. 28 wprowadzono nowy ustęp zobowiązujący Komisję do złożenia w 

ciągu dwóch lat sprawozdania w sprawie możliwego włączenia środowiska zbudowanego. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Niezbędne jest zagwarantowanie, 

że w przypadku unijnych aktów 

ustawodawczych ustanawiających 

obowiązki dotyczące dostępności bez 

zapewnienia odpowiednich wymogów lub 

specyfikacji, dostępność będzie określana 

poprzez odniesienie do wymogów 

dostępności zawartych w niniejszej 

dyrektywie. Sytuacja taka ma miejsce w 

przypadku dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE35, 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/24/UE36 oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/25/UE37, w których nałożono 

obowiązek uwzględniania w 

(24) Niezbędne jest zagwarantowanie, 

że w przypadku unijnych aktów 

ustawodawczych ustanawiających 

obowiązki dotyczące dostępności bez 

zapewnienia odpowiednich wymogów lub 

specyfikacji, dostępność będzie określana 

poprzez odniesienie do wymogów 

dostępności zawartych w niniejszej 

dyrektywie. Są to następujące akty: 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/23/UE35, dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE36 oraz 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/25/UE37, w których nałożono 

obowiązek uwzględniania w 

specyfikacjach technicznych i wymogach 
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specyfikacjach technicznych i wymogach 

technicznych lub funkcjonalnych koncesji, 

a także w pracach lub usługach 

wchodzących w ich zakres, kryteriów 

dostępności dla osób niepełnosprawnych 

lub dla użytkowników projektów 

uniwersalnych. 

technicznych lub funkcjonalnych koncesji, 

a także w pracach lub usługach 

wchodzących w ich zakres, kryteriów 

dostępności dla osób niepełnosprawnych 

lub dla użytkowników projektów 

uniwersalnych. Niniejsza dyrektywa nie 

powinna jednak powodować zmiany 

obowiązkowego lub dobrowolnego 

charakteru przepisów tych pozostałych 

aktów Unii. W związku z tym niniejsza 

dyrektywa powinna gwarantować, że w 

przypadku stosowania wymogów 

dostępności zgodnie z tymi aktami wymogi 

te będą jednakowe w całej Unii. 

__________________ __________________ 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

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

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

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

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

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

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

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

L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

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

w sprawie zamówień publicznych, 

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

L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu 

i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

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

243). 

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu 

i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 

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

243). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Istotne jest wyjaśnienie, że niniejsza dyrektywa nie powoduje zmiany obowiązkowego lub 

dobrowolnego charakteru pozostałych aktów Unii, do których się odnosi. Ma ona tylko służyć 

uściśleniu, jakie są wymogi dostępności w przypadku, gdy pozostałe akty nakładają 

obowiązek uwzględnienia aspektu dostępności. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 a (nowy) 



 

PE597.391v01-00 14/119 PR\1113653PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24a) Obowiązek zapewnienia 

dostępności infrastruktury transportowej 

w ramach transeuropejskiej sieci 

transportowej określono w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1315/20131a. Wymogi dostępności 

określone w niniejszej dyrektywie powinny 

mieć również zastosowanie do niektórych 

elementów infrastruktury transportowej 

uregulowanych przez wspomniane 

rozporządzenie w zakresie, w jakim 

dotyczy to produktów i usług objętych 

niniejszą dyrektywą, a infrastruktura i 

środowisko zbudowane związane z tymi 

usługami są przeznaczone do użytku 

pasażerów. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej 

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

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczne jest zapewnienie, aby transeuropejska sieć transportowa TEN-T spełniała potrzeby 

pasażerów, oraz dokładne uściślenie, które elementy są objęte zakresem, a które nie, przy 

jednoczesnym uniknięciu dublowania się prawodawstwa. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Dostępność powinna zostać 

osiągnięta poprzez usuwanie barier i 

zapobieganie ich powstawaniu, najlepiej 

poprzez zastosowanie podejścia 

„projektowania uniwersalnego”. Dążenie 

(25) Dostępność powinna zostać 

osiągnięta poprzez usuwanie barier i 

zapobieganie ich powstawaniu, najlepiej 

poprzez zastosowanie podejścia 

„projektowania uniwersalnego”. Zgodnie z 
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do zapewnienia dostępności nie powinno 

wykluczać dokonywania racjonalnych 

usprawnień, gdy wymagają tego przepisy 

krajowe lub unijne. 

konwencją podejście takie „oznacza 

projektowanie produktów, środowiska, 

programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby 

adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania”. Konwencja stanowi, że 

uniwersalne projektowanie nie powinno 

wykluczać „pomocy technicznych dla 

szczególnych grup osób 

niepełnosprawnych, jeżeli jest to 

potrzebne”. Dążenie do zapewnienia 

dostępności nie powinno wykluczać 

dokonywania racjonalnych usprawnień, 

gdy wymagają tego przepisy krajowe lub 

unijne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Umieszczenie definicji uniwersalnego projektowania w tym miejscu jest bardziej uzasadnione 

niż w art. 2, zważywszy że pojęcia tego nie używa się w innym miejscu w dyrektywie. Definicji 

należy używać wyłącznie do opisywania pojęć stosowanych w części normatywnej aktu 

prawnego. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Z faktu objęcia danego produktu 

lub danej usługi zakresem niniejszej 

dyrektywy nie powinno wynikać objęcie 

takiego produktu lub takiej usługi 

zakresem dyrektywy Rady 93/42/EWG1a. 

 __________________ 

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

czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów 

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

1). 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W rozumieniu dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych, ze zmianami, produkt 

przeznaczony do wyrównywania różnic wynikających z niepełnosprawności jest wyrobem 

medycznym. W związku z tym niezbędne jest uściślenie, że europejski akt w sprawie 

dostępności nie ma wpływu na zakres dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych. Zatem z 

faktu objęcia produktu lub usługi zakresem niniejszego aktu nie wynika objęcie takiego 

produktu lub usługi również zakresem dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Niniejsza dyrektywa powinna być 

oparta na decyzji nr 768/2008/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady38, jako 

że dotyczy produktów już objętych innymi 

aktami unijnymi, zapewniając w ten 

sposób spójność przepisów unijnych. 

(27) Niniejsza dyrektywa powinna być 

oparta na decyzji nr 768/2008/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady38, jako 

że dotyczy produktów już objętych innymi 

aktami unijnymi, zapewniając w ten 

sposób spójność przepisów unijnych. 

Jednakże przepisy tej decyzji dotyczące 

bezpieczeństwa, związane na przykład z 

odzyskaniem produktu, nie powinny 

stanowić części niniejszej dyrektywy, 

ponieważ produkt niedostępny dla osób 

niepełnosprawnych nie jest 

niebezpiecznym produktem. 

__________________ __________________ 

38 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

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

r. w sprawie wspólnych ram dotyczących 

wprowadzania produktów do obrotu 

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

38 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

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

r. w sprawie wspólnych ram dotyczących 

wprowadzania produktów do obrotu 

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

Or. en 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Wszystkie podmioty gospodarcze (28) Wszystkie podmioty gospodarcze 
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mające związek z łańcuchem dostaw i 

dystrybucji powinny zagwarantować, że 

udostępniają na rynku wyłącznie produkty 

zgodne z zawartymi w niniejszej 

dyrektywie wymogami dostępności. 

Konieczne jest określenie wyraźnego i 

proporcjonalnego podziału obowiązków 

stosownie do ról odgrywanych przez 

poszczególne podmioty w procesie dostaw 

i dystrybucji. 

objęte zakresem niniejszej dyrektywy i 

mające związek z łańcuchem dostaw i 

dystrybucji powinny zagwarantować, że 

udostępniają na rynku wyłącznie produkty 

zgodne z zawartymi w niniejszej 

dyrektywie wymogami dostępności. 

Konieczne jest określenie wyraźnego i 

proporcjonalnego podziału obowiązków 

stosownie do ról odgrywanych przez 

poszczególne podmioty w procesie dostaw 

i dystrybucji. 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Podmioty gospodarcze powinny 

być odpowiedzialne za zgodność 

produktów i usług, stosownie do roli 

odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, 

tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony 

dostępności, a także zagwarantować 

uczciwą konkurencję na rynku unijnym. 

(29) Podmioty gospodarcze powinny 

być odpowiedzialne za zgodność 

produktów i usług, stosownie do roli 

odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, 

tak aby zapewnić większą dostępność, a 

także zagwarantować uczciwą konkurencję 

na rynku unijnym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pierwotna wersja zaproponowana przez Komisję nie była należycie sformułowana. W nowym 

brzmieniu motyw ten dokładnie odzwierciedla cel dyrektywy. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Niniejsza dyrektywa powinna 

opierać się na zasadzie „najpierw myśl na 

małą skalę” i uwzględniać obciążenia 

(37) Niniejsza dyrektywa powinna 

opierać się na zasadzie „najpierw myśl na 

małą skalę” i uwzględniać obciążenia 
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administracyjne, z którymi borykają się 

MŚP. Zamiast ustanawiać ogólne wyjątki 

i odstępstwa dla przedsiębiorstw, powinna 

ona zawierać proste zasady w zakresie 

oceny zgodności i klauzule ochronne dla 

tych przedsiębiorstw. W związku z tym 

przy ustanawianiu zasad doboru i 

wdrażania najbardziej odpowiednich 

procedur oceny zgodności należy 

uwzględnić sytuację MŚP, a obowiązki 

przeprowadzania oceny zgodności z 

wymogami dostępności należy ograniczyć 

o tyle, o ile nie będą one stanowić 

nieproporcjonalnego obciążenia dla MŚP. 

Ponadto organy nadzoru rynkowego 

powinny działać w sposób proporcjonalny 

do rozmiaru małych przedsiębiorstw oraz 

małego lub nieseryjnego charakteru 

produkcji, bez tworzenia zbędnych 

utrudnień dla MŚP i bez szkody dla 

ochrony interesów publicznych. 

administracyjne, z którymi borykają się 

MŚP. Powinna ona zawierać proste zasady 

w zakresie oceny zgodności i klauzule 

ochronne dla tych przedsiębiorstw. W 

związku z tym przy ustanawianiu zasad 

doboru i wdrażania najbardziej 

odpowiednich procedur oceny zgodności 

należy uwzględnić sytuację MŚP, a 

obowiązki przeprowadzania oceny 

zgodności z wymogami dostępności należy 

ograniczyć o tyle, o ile nie będą one 

stanowić nieproporcjonalnego obciążenia 

dla MŚP. Ponadto organy nadzoru 

rynkowego powinny działać w sposób 

proporcjonalny do rozmiaru małych 

przedsiębiorstw oraz małego lub 

nieseryjnego charakteru produkcji, bez 

tworzenia zbędnych utrudnień dla MŚP i 

bez szkody dla ochrony interesów 

publicznych. Jednocześnie z obowiązku 

przestrzegania wymogów dostępności 

powinny być zwolnione 

mikroprzedsiębiorstwa ze względu na ich 

wielkość, zasoby i charakter. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponuje się wyłączenie bardzo małych przedsiębiorstw z zakresu stosowania niniejszego 

aktu w celu ograniczenia do minimum ich obciążenia regulacyjnego oraz zgodnie z decyzją 

Komisji w sprawie wyłączenia mikroprzedsiębiorstw z zakresu stosowania przepisów, jeśli nie 

wykazano konieczności i proporcjonalności ich włączenia. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

określa procedurę formalnych zastrzeżeń 

do norm zharmonizowanych uznanych za 

niespełniające wymagań niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) W przypadku braku 

zharmonizowanych norm lub gdy jest to 

konieczne dla celów harmonizacji rynku 

Komisja powinna mieć możliwość 

przyjmowania aktów wykonawczych 

ustanawiających wspólne specyfikacje 

techniczne dotyczące zawartych w 

niniejszej dyrektywie wymogów 

dostępności. 

(40) W przypadku braku 

zharmonizowanych norm lub gdy jest to 

konieczne dla celów harmonizacji rynku 

Komisja powinna mieć możliwość 

przyjmowania aktów wykonawczych 

ustanawiających specyfikacje techniczne 

dotyczące zawartych w niniejszej 

dyrektywie wymogów dostępności. Należy 

jednak ściśle ograniczyć uprawnienia 

Komisji do przyjmowania specyfikacji 

technicznych pozwalających 

domniemywać zgodność z niniejszą 

dyrektywą, biorąc pod uwagę fakt, że 

wykonywanie tego uprawnienia nie będzie 

zgodne z podstawowymi zasadami 

normalizacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest przyznanie Komisji uprawnienia do przyjmowania specyfikacji technicznych w 

przypadkach, gdy przedsiębiorstwa nie są w stanie wdrożyć danej normy po upływie 

określonego czasu, przy czym uprawnienie to powinno być ściśle ograniczone, biorąc pod 

uwagę fakt, że Komisja nie jest zobowiązana do przestrzegania zasad uznanych przez 

Światową Organizację Handlu w dziedzinie normalizacji, mianowicie zasad spójności, 

przejrzystości, otwartości, konsensusu, dobrowolnego stosowania, niezależności od 

szczególnych interesów oraz skuteczności (podstawowe zasady normalizacji). 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 51 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (51a) Aby zapewnić odpowiednie 

stosowanie zasady proporcjonalności w 

odniesieniu do obowiązków w zakresie 

identyfikacji podmiotów gospodarczych, 



 

PE597.391v01-00 20/119 PR\1113653PL.docx 

PL 

zgodnie z art. 290 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Komisji należy przekazać uprawnienie do 

przyjmowania aktów w zakresie 

określania okresu, w którym podmioty 

gospodarcze muszą zidentyfikować każdy 

podmiot gospodarczy, który dostarczył im 

produkt lub któremu dostarczyły one 

produkt, oraz w zakresie przyjmowania 

wytycznych. Okres ten należy określić 

proporcjonalnie do długości cyklu życia 

produktu. Szczególnie ważne jest, aby w 

czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie z 

zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa1a. W szczególności, 

aby zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

 __________________ 

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

Or. en 

Uzasadnienie 

Art. R7 załącznika I do decyzji nr 768/2008 stanowi, że okres ten należy określić 

proporcjonalnie do długości cyklu życia produktu. Nie uczyniono tego we wniosku Komisji, w 

którym zaproponowano okres 10 lat dla wszystkich produktów. Jest to niezgodne z przepisami 

decyzji, dlatego sprawozdawca sugeruje, aby przyznać Komisji uprawnienie do przyjmowania 

aktów delegowanych w celu zapewnienia większej elastyczności w odniesieniu do produktów 

o krótszym cyklu życia. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 52 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (52a) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić dostępność skutecznych i 

szybkich środków odwoławczych od 

decyzji instytucji zamawiających i 

podmiotów zamawiających w kwestii 

ustalenia, czy dane zamówienie podlega 

podmiotowemu i przedmiotowemu 

zakresowi dyrektyw 2014/24/UE i 

2014/25/UE. Biorąc pod uwagę istniejące 

ramy prawne dotyczące środków 

odwoławczych w obszarach objętych 

zakresem dyrektyw 2014/24/UE i 

2014/25/UE, obszary te nie powinny 

jednak podlegać wymogom niniejszej 

dyrektywy dotyczącym egzekwowania 

przepisów i sankcji. Wyłączenie takie 

pozostaje bez uszczerbku dla 

wynikającego z traktatów obowiązku 

podejmowania przez państwa 

członkowskie wszelkich środków 

niezbędnych do zagwarantowania 

stosowania i skuteczności prawa Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywy w sprawie procedur odwoławczych koordynują krajowe systemy odwoławcze przez 

wprowadzenie wspólnych standardów zapewniających dostępność we wszystkich państwach 

członkowskich UE szybkich i skutecznych środków odwoławczych dla oferentów, którzy 

uważają, że zamówienia zostały udzielone w sposób nieuczciwy. Konieczne jest uniknięcie 

konfliktów pomiędzy tymi dyrektywami a niniejszym aktem (zob. poprawka dotycząca art. 25). 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53a) Wymogi dostępności na mocy 
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niniejszej dyrektywy powinny mieć 

zastosowanie do produktów 

wprowadzanych do obrotu na rynku Unii 

po dniu rozpoczęcia obowiązywania 

krajowych środków transponujących 

niniejszą dyrektywę, w tym również 

produktów używanych i z drugiej ręki 

importowanych z państw trzecich i 

wprowadzonych do obrotu na rynku Unii 

po tej dacie. 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53b) W celu zapewnienia 

usługodawcom wystarczającego czasu na 

dostosowanie się do wymogów 

określonych w niniejszej dyrektywie 

niezbędne jest przyjęcie okresu 

przejściowego, w którym produkty 

wykorzystywane do świadczenia usług nie 

będą musiały spełniać wymogów 

dostępności określonych w niniejszej 

dyrektywie. Biorąc pod uwagę koszt i 

długi cykl życia bankomatów, automatów 

do sprzedaży biletów i urządzeń do 

odprawy samoobsługowej, należy 

przewidzieć możliwość dalszego 

wykorzystywania istniejących urządzeń do 

świadczenia usług do końca okresu ich 

ekonomicznej użyteczności lub do chwili 

ich pełnego zamortyzowania. 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53c) Jeśli wymagana ocena doprowadzi 

do stwierdzenia, że zobowiązanie 

podmiotów gospodarczych do spełnienia 

określonych w niniejszej dyrektywie 

wymogów dostępności w odniesieniu do 

wszystkich bankomatów, automatów do 

sprzedaży biletów i urządzeń do odprawy 

samoobsługowej, które służą do 

świadczenia tej samej usługi, 

skutkowałoby nieproporcjonalnym 

obciążeniem tych podmiotów, w ocenie 

należy również zasugerować liczbę 

urządzeń spełniających te wymogi 

wystarczającą do zapewnienia dostępności 

usług świadczonych przez danego 

usługodawcę. W swojej ocenie 

usługodawca powinien wziąć pod uwagę 

m.in. przewidywaną korzyść dla osób 

niepełnosprawnych, w tym dostępność 

innych sposobów skorzystania z usługi 

oraz łatwość dostępu do urządzeń 

dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł -1 

 Przedmiot 

 Celem niniejszej dyrektywy jest 

wyeliminowanie i zapobieganie 

powstawaniu barier w swobodzie 

przepływu produktów i usług objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy, które 

wynikają z rozbieżności wymogów 

dostępności, oraz przyczynienie się do 

właściwego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego w drodze zbliżenia 
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przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

w zakresie wymogów dostępności 

niektórych produktów i usług. 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących produktów: 

1. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących produktów 

wprowadzonych do obrotu na rynku Unii 

po dniu ... [sześć lat od daty wejścia w 

życie niniejszej dyrektywy]: 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne; 

a) sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu i systemy operacyjne 

przeznaczone do użytku konsumentów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakres niniejszej dyrektywy ma obejmować tylko produkty i usługi przeznaczone do użytku 

konsumentów. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

c) związane z usługami 

telefonicznymi urządzenia końcowe do 

obsługi konsumentów z zaawansowanymi 

zdolnościami obliczeniowymi; 

c) związane z usługami 

telefonicznymi urządzenia końcowe do 

obsługi konsumentów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W dokumentach normalizacyjnych/regulacyjnych brak jest definicji „zaawansowanych 

zdolności obliczeniowych”. Pojęcie to nie jest używane i jest nieodpowiednie z punktu 

widzenia prawa i informatyki. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) związane z audiowizualnymi 

usługami medialnymi urządzenia końcowe 

z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

d) związane z audiowizualnymi 

usługami medialnymi urządzenia końcowe 

przeznaczone do obsługi konsumentów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W dokumentach normalizacyjnych/regulacyjnych brak jest definicji „zaawansowanych 

zdolności obliczeniowych”. Pojęcie to nie jest używane i jest nieodpowiednie z punktu 

widzenia prawa i informatyki. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących usług: 

2. Rozdziały I, II–V i VII mają 

zastosowanie do następujących usług 

świadczonych po dniu ... [sześć lat od daty 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy], bez 
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uszczerbku dla art. 27a: 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) usługi telefoniczne i związane z 

nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 
obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

a) usługi telefoniczne i związane z 

nimi urządzenia końcowe przeznaczone do 

obsługi konsumentów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W dokumentach normalizacyjnych/regulacyjnych brak jest definicji „zaawansowanych 

zdolności obliczeniowych”. Pojęcie to nie jest używane i jest nieodpowiednie z punktu 

widzenia prawa i informatyki. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

b) audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia przeznaczone 

do obsługi konsumentów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W dokumentach normalizacyjnych/regulacyjnych brak jest definicji „zaawansowanych 

zdolności obliczeniowych”. Pojęcie to nie jest używane i jest nieodpowiednie z punktu 

widzenia prawa i informatyki. 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego; 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego w odniesieniu do następujących 

aspektów: 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (i) strony internetowe, usługi oparte 

na urządzeniach mobilnych, inteligentne 

systemy biletowe, informacja w czasie 

rzeczywistym; oraz  

Or. en 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ii) terminale samoobsługowe 

znajdujące się na terytorium Unii, w tym 

automaty do sprzedaży biletów i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej 

wykorzystywane do świadczenia usług 

transportu pasażerskiego; 

Or. en 
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Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakres niniejszej dyrektywy ma obejmować tylko produkty i usługi przeznaczone do użytku 

konsumentów. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

urządzenia wykorzystywane do 

świadczenia tych usług przez 

usługodawcę; 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) handel elektroniczny. f) internetowe platformy handlowe 

przeznaczone do użytku konsumentów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pojęcie „handel elektroniczny” jest zbyt ogólnikowe. Sprawozdawca sugeruje zastosowanie 

pojęcia „internetowa platforma handlowa”, zdefiniowanego w niedawno przyjętej dyrektywie 

2016/1148/UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa 
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sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zamówień publicznych i koncesji, 

które objęte są dyrektywą 2014/23/UE42, 

dyrektywą 2014/24/UE i dyrektywą 

2014/25/UE; 

a) zamówień publicznych i koncesji, 

które objęte są dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/23/UE42, 

dyrektywą 2014/24/UE i dyrektywą 

2014/25/UE, zaprojektowanych lub 

przygotowanych po dniu ... [sześć lat od 

daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. 

__________________ __________________ 

42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

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

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

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

w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 

z 28.3.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przygotowania i realizacji 

programów zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 ustanawiającym wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego43 i 
rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/201344; 

b) przygotowania i realizacji 

programów zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/201343 i rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/201344, 

przyjętych lub wdrożonych po dniu ... 

[sześć lat od daty wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. 

__________________ __________________ 
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43 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

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

43 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

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

44 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006. 

44 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

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

470). 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) infrastruktury transportu zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201346. 

d) infrastruktury transportu zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201346, 

zaprojektowanej lub zbudowanej po dniu 

... [sześć lat od daty wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy]. 

__________________ __________________ 

46 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju 

46 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju 
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transeuropejskiej sieci transportowej 

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

transeuropejskiej sieci transportowej 

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

Or. en 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Ustęp 3 ma zastosowanie 

wyłącznie do produktów i usług, o których 

mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. 

 Ustęp 3 ma zastosowanie do: 

 a)  zamówień publicznych zgodnie z 

ust. 3 lit. a), jeśli specyfikacja techniczna 

dotycząca tych zamówień została 

opublikowana w ramach przetargów 

konkurencyjnych po dacie rozpoczęcia 

stosowania niniejszej dyrektywy; 

 b) programów zgodnie z ust. 3 lit. b) 

przyjętych po dacie rozpoczęcia 

stosowania niniejszej dyrektywy lub 

dokumentów programowych 

wdrażających takie programy, pod 

warunkiem że takie dokumenty zostały 

opublikowane po tej dacie; 

 c)  nowej, wyremontowanej i 

zmodernizowanej infrastruktury 

transportu zgodnie z ust. 3 lit. d), której 

projektowanie lub budowę rozpoczęto po 

dacie rozpoczęcia stosowania niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a 

 Wyłączenie mikroprzedsiębiorstw 

 Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 

do mikroprzedsiębiorstw zajmujących się 

produkcją, przywozem lub dystrybucją 

produktów i usług objętych zakresem 

niniejszej dyrektywy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponuje się wyłączenie bardzo małych przedsiębiorstw z zakresu stosowania niniejszego 

aktu w celu ograniczenia do minimum ich obciążenia regulacyjnego oraz zgodnie z decyzją 

Komisji w sprawie wyłączenia mikroprzedsiębiorstw z zakresu stosowania przepisów, jeśli nie 

wykazano konieczności i proporcjonalności ich włączenia. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) „dostępne produkty i usługi” 

oznaczają produkty i usługi, które są 

dostrzegalne, funkcjonalne i zrozumiałe 

dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, na równych zasadach 

z innymi osobami; 

1) „dostępne produkty i usługi” 

oznaczają produkty i usługi, które są 

zauważalne, funkcjonalne, zrozumiałe i 

trwałe dla osób niepełnosprawnych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 

missing in the Commission proposal. 
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Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „projektowanie uniwersalne”, 

znane także pod nazwą „projektowanie 

dla wszystkich”, oznacza projektowanie 

produktów, środowisk, programów i 

usług, z których wszystkie osoby będą 

mogły korzystać w jak największym 

stopniu i bez potrzeby dostosowywania lub 

specjalistycznego projektowania; pojęcie 

„projektowanie uniwersalne” nie 

wyklucza urządzeń wspomagających 

przeznaczonych dla konkretnych grup 

osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osób niepełnosprawnych, tam gdzie 

urządzenia takie są potrzebne; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Termin „projektowanie uniwersalne” nie jest używany w przepisach wykonawczych 

dyrektywy, a zatem nie musi być zdefiniowany w tym artykule. Sprawozdawca zmienił jeden z 

motywów w celu odniesienia się do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) „usługa” oznacza usługę w 

rozumieniu art. 4 pkt 1 dyrektywy 

2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady1a; 

 ____________________ 

 1a Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. dotycząca usług na rynku 

wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 

s. 36). 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36–68). 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5b) „usługodawca” oznacza dowolną 

osobę fizyczną lub prawną, która oferuje 

lub świadczy usługę skierowaną na rynek 

unijny; 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 16a) „MŚP” oznacza małe lub średnie 

przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 

Komisji 2003/361/WE1a; 

 ____________________ 

 1a Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 

6 maja 2003 r. w sprawie definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

19) „wycofanie od użytkowników” 

oznacza dowolny środek mający na celu 

doprowadzenie do zwrotu produktu, który 

już został udostępniony końcowemu 

użytkownikowi. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Możliwość wycofania od użytkowników została usunięta z dyrektywy. Definicja nie jest w 

związku z tym potrzebna. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

21) „handel elektroniczny” oznacza 

internetową sprzedaż produktów i usług. 

21) „internetowa platforma handlowa” 

oznacza usługę cyfrową, która umożliwia 

konsumentom w rozumieniu art. 4 ust. 1 

lit. a) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/11/UE1a 

zawieranie online umów dotyczących 

sprzedaży lub usług z przedsiębiorcami w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) tej 

dyrektywy na stronie internetowej 

platformy handlowej albo na stronie 

internetowej przedsiębiorcy, który używa 

usług komputerowych świadczonych przez 
internetową platformę handlową; 

 ____________________ 

 1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie alternatywnych metod 

rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 

zmiany rozporządzenia (WE) nr 

2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 

(dyrektywa w sprawie ADR w sporach 

konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 

18.6.2013, s. 63). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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Or. en 

Uzasadnienie 

Pojęcie „handel elektroniczny” jest zbyt ogólnikowe. Sprawozdawca sugeruje zastosowanie 

pojęcia „internetowa platforma handlowa”, zdefiniowanego w niedawno przyjętej dyrektywie 

2016/1148/UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa 

sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Definicja została nieco zmodyfikowana, 

aby uwzględnić fakt, iż przedmiotowa dyrektywa dotyczy tylko relacji między 

przedsiębiorcami a konsumentami. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21a) „usługi lotniczego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi 

świadczone przez przewoźników 

lotniczych, organizatorów wycieczek i 

organy zarządzające portami lotniczymi w 

rozumieniu art. 2 lit. b) do f) 

rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a; 

 ____________________ 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

lipca 2006 r. w sprawie praw osób 

niepełnosprawnych oraz osób o 

ograniczonej sprawności ruchowej 

podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 

204 z 26.7.2006, s. 1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia przejrzystości konieczne jest zdefiniowanie usług lotniczego transportu 

pasażerskiego. Celem definicji nie jest ograniczenie zakresu przepisów dyrektywy w 

pierwotnym brzmieniu wnioskowanym przez Komisję. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21b) „usługi autobusowego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 

rozporządzenia (UE) nr 181/2011; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia przejrzystości konieczne jest zdefiniowanie usług lotniczego transportu 

pasażerskiego. Celem definicji nie jest ograniczenie zakresu przepisów dyrektywy w 

pierwotnym brzmieniu wnioskowanym przez Komisję. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21c) „usługi kolejowego transportu 

pasażerskiego” oznaczają wszystkie 

kolejowe usługi pasażerskie, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

(WE) nr 1371/2007; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia przejrzystości konieczne jest zdefiniowanie usług lotniczego transportu 

pasażerskiego. Celem definicji nie jest ograniczenie zakresu przepisów dyrektywy w 

pierwotnym brzmieniu wnioskowanym przez Komisję. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21d) „usługi wodnego transportu 

pasażerskiego” oznaczają usługi przewozu 

pasażerskiego, o których mowa w art. 2 
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ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1177/2010; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia przejrzystości konieczne jest zdefiniowanie usług lotniczego transportu 

pasażerskiego. Celem definicji nie jest ograniczenie zakresu przepisów dyrektywy w 

pierwotnym brzmieniu wnioskowanym przez Komisję. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. W odniesieniu do kolejowego 

transportu pasażerskiego uznaje się, że 

wymogi dostępności określone w 

niniejszej dyrektywie w odniesieniu do 

zapewniania informacji zostały spełnione, 

jeśli usługi są zgodne z odpowiednimi 

przepisami rozporządzenia (UE) nr 

1371/2007. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku gdy w prawodawstwie dotyczącym poszczególnych sektorów zostały już 

ustanowione wymogi, przedmiotowa dyrektywa nie powinna powodować braku pewności 

prawa. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. W odniesieniu do środowiska 

zbudowanego kolejowego transportu 

pasażerskiego uznaje się, że wymogi 

dostępności określone w niniejszej 

dyrektywie zostały spełnione, jeśli 

techniczne specyfikacje 

interoperacyjności (TSI) są zgodne z 
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odpowiednimi przepisami rozporządzenia 

(UE) nr 1300/2014. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku gdy w prawodawstwie dotyczącym poszczególnych sektorów zostały już 

ustanowione wymogi, przedmiotowa dyrektywa nie powinna powodować braku pewności 

prawa. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6c. W odniesieniu do kolejowego 

transportu pasażerskiego uznaje się, że 

wymogi dostępności określone w 

niniejszej dyrektywie w odniesieniu do 

stron internetowych zostały spełnione, 

jeśli usługi są zgodne z odpowiednimi 

przepisami rozporządzenia (UE) nr 

454/2011. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku gdy w prawodawstwie dotyczącym poszczególnych sektorów zostały już 

ustanowione wymogi, przedmiotowa dyrektywa nie powinna powodować braku pewności 

prawa. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 6 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6d. W odniesieniu do autobusowego 

transportu pasażerskiego uznaje się, że 

wymogi dostępności określone w 

niniejszej dyrektywie w odniesieniu do 

zapewniania informacji na temat cech 

charakterystycznych dotyczących 
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dostępności i stosowanych urządzeń 

zostały spełnione, jeśli usługi są zgodne z 

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

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku gdy w prawodawstwie dotyczącym poszczególnych sektorów zostały już 

ustanowione wymogi, przedmiotowa dyrektywa nie powinna powodować braku pewności 

prawa. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 –ustęp 6 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6e. W odniesieniu do transportu 

pasażerskiego drogą morską i drogą 

wodną śródlądową uznaje się, że wymogi 

dostępności określone w niniejszej 

dyrektywie w odniesieniu do zapewniania 

informacji na temat cech 

charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń 

zostały spełnione, jeśli usługi są zgodne z 

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

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku gdy w prawodawstwie dotyczącym poszczególnych sektorów zostały już 

ustanowione wymogi, przedmiotowa dyrektywa nie powinna powodować braku pewności 

prawa. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Handel elektroniczny musi 

spełniać wymogi określone w sekcji VIII 

9. Internetowe platformy handlowe 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 
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załącznika I. VIII załącznika I. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pojęcie „handel elektroniczny” jest zbyt ogólnikowe. Sprawozdawca sugeruje zastosowanie 

pojęcia „internetowa platforma handlowa”, zdefiniowanego w niedawno przyjętej dyrektywie 

2016/1148/UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa 

sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Ze względu na warunki krajowe 

państwa członkowskie mogą zdecydować, 

że środowisko zbudowane wykorzystywane 

przez klientów korzystających z usług 

transportu pasażerskiego, w tym 

środowisko wykorzystywane przez 

dostawców usług i operatorów 

infrastruktury, jak również środowisko 

zbudowane wykorzystywane przez 

klientów korzystających z usług 

bankowych, z centrów obsługi klienta i 

sklepów operatorów telefonii, muszą 

spełniać wymogi dostępności określone w 

sekcji X załącznika I, co ma na celu 

maksymalizację korzystania z nich przez 

osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, 

w tym osoby niepełnosprawne. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

We wniosku Komisji pozostawiono dowolność w kwestii uwzględnienia środowiska 

zbudowanego. Proponuje się usunięcie tej klauzuli dopuszczającej. Państwa członkowskie 

nadal będą mogły zdecydować o zastosowaniu niniejszej dyrektywy do środowiska 

zbudowanego. W art. 28 wprowadzono nowy ustęp zobowiązujący Komisję do złożenia w 

ciągu dwóch lat sprawozdania w sprawie możliwego włączenia środowiska zbudowanego. 
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Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie nie utrudniają na 

swoim terytorium z powodów związanych 

z wymogami dostępności udostępniania na 

rynku produktów i usług, które spełniają 

wymogi niniejszej dyrektywy. 

Państwa członkowskie nie utrudniają na 

swoim terytorium z powodów związanych 

z wymogami dostępności udostępniania na 

rynku produktów, które spełniają wymogi 

niniejszej dyrektywy. Państwa 

członkowskie nie utrudniają na swoim 

terytorium z powodów związanych z 

wymogami dostępności świadczenia usług, 

które spełniają wymogi niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Producenci prowadzą ewidencję 

skarg, produktów niezgodnych z 

wymogami i przypadków wycofania 

produktu od użytkowników, a także 

informują dystrybutorów o tego rodzaju 

działaniach monitorujących. 

4. Producenci prowadzą ewidencję 

skarg i produktów niezgodnych z 

wymogami. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wycofanie od użytkowników jest stosowane przez podmioty gospodarcze ani wymagane przez 

organ nadzoru rynku, gdy dany produkt może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

konsumentów lub może być szkodliwy dla środowiska. Produkty, które nie są dostępne, nie 

należą do tej kategorii. Producent, który nie zapewni zgodności z tym prawodawstwem, nadal 

powinien jednak podlegać sankcjom lub być zobligowany do podjęcia działań naprawczych, 

takich jak wycofanie z obrotu. Wymóg informowania dystrybutorów o skargach wydaje się 

być nieistotny w odniesieniu do dostępności produktów. Ma on sens jedynie w przypadku 

zagrożeń dla bezpieczeństwa lub środowiska. 
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Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Producenci, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu wyrób jest niezgodny 

z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie 

podejmują niezbędne działania naprawcze 

w celu zapewnienia zgodności wyrobu, 

jego wycofania z obrotu lub, w stosownych 

przypadkach, odzyskania. Ponadto, jeżeli 

produkt stwarza zagrożenie związane z 

dostępnością, producenci niezwłocznie 

informują o tym właściwe organy krajowe 

państw członkowskich, w których produkt 

został udostępniony, podając szczegółowe 

informacje, w szczególności na temat 

niezgodności oraz podjętych środków 

naprawczych. 

8. Producenci, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu wyrób jest niezgodny 

z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie 

podejmują niezbędne działania naprawcze 

w celu zapewnienia zgodności wyrobu lub 

jego wycofania z obrotu, w stosownych 

przypadkach. Ponadto, jeżeli produkt nie 

jest zgodny z niniejszą dyrektywą, 

producenci niezwłocznie informują o tym 

właściwe organy krajowe państw 

członkowskich, w których produkt został 

udostępniony, podając szczegółowe 

informacje, w szczególności na temat 

niezgodności oraz podjętych środków 

naprawczych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) na żądanie właściwego krajowego 

organu, podejmowanie z nim współpracy 

w działaniach ukierunkowanych na 

usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają 

produkty objęte pełnomocnictwem. 

b) na żądanie właściwego krajowego 

organu, podejmowanie z nim współpracy 

w działaniach ukierunkowanych na 

zapewnienie zgodności produktów 

objętych pełnomocnictwem z wymogami, o 

których mowa w art. 3. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzemieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy importer uzna 

lub ma powody, by uważać, że wyrób nie 

jest zgodny z wymogami, o których mowa 

w art. 3, nie wprowadza tego produktu do 

obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona 

zgodność. Ponadto jeżeli produkt stwarza 

zagrożenie, importer informuje o tym 

producenta oraz organy nadzoru rynku. 

3. W przypadku gdy importer uzna 

lub ma powody, by uważać, że wyrób nie 

jest zgodny z wymogami, o których mowa 

w art. 3, nie wprowadza tego produktu do 

obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona 

zgodność. Ponadto jeżeli produkt nie jest 

zgodny z niniejszą dyrektywą, importer 

informuje o tym producenta oraz organy 

nadzoru rynku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzemieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Importerzy prowadzą ewidencję 

skarg, produktów niezgodnych z 

wymogami i przypadków wycofania 

produktu od użytkowników, a także 

informują dystrybutorów o wszelkich tego 

rodzaju działaniach monitorujących. 

7. Importerzy prowadzą ewidencję 

skarg i produktów niezgodnych z 

wymogami, a także informują 

dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju 

działaniach monitorujących. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Importerzy, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu produkt nie jest 

zgodny z wymogami, o których mowa w 

art. 3, są zobowiązani natychmiast 

zastosować konieczne środki naprawcze w 

celu zapewnienia zgodności produktu, jego 

wycofania z obrotu lub odzyskania, 

stosownie do okoliczności. Ponadto, jeżeli 

produkt stwarza zagrożenie, niezwłocznie 

informują oni o tym właściwe organy 

krajowe państw członkowskich, w których 

produkt został udostępniony, podając 

szczegółowe informacje, w szczególności 

na temat niezgodności oraz podjętych 

środków naprawczych. 

8. Importerzy, którzy uznają lub mają 

powody, by uważać, że wprowadzony 

przez nich do obrotu produkt nie jest 

zgodny z wymogami, o których mowa w 

art. 3, są zobowiązani natychmiast 

zastosować konieczne środki naprawcze w 

celu zapewnienia zgodności produktu lub 

jego wycofania z obrotu, stosownie do 

okoliczności. Ponadto, jeżeli produkt nie 

jest zgodny z niniejszą dyrektywą, 

niezwłocznie informują oni o tym 

właściwe organy krajowe państw 

członkowskich, w których produkt został 

udostępniony, podając szczegółowe 

informacje, w szczególności na temat 

niezgodności oraz podjętych środków 

naprawczych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 3 
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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 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  70 

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 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. en 
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Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  71 

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 oni z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na zapewnienie 

zgodności produktów udostępnionych 
przez nich na rynku z wymogami, o 

których mowa w art. 3. 

Or. en 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Podmioty gospodarcze powinny 

być w stanie podać informacje, o których 

mowa w ust. 1, przez okres 10 lat od 

momentu dostarczenia im produktu i przez 

okres 10 lat od momentu dostarczenia 

2. Podmioty gospodarcze powinny 

być w stanie podać informacje, o których 

mowa w ust. 1, przez określony okres od 

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

Or. en 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 23a w celu określenia 

długości okresu, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu. Okres ten musi być 

proporcjonalny do cyklu życia produktu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Uzasadnienie: Art. R7 załącznika I do decyzji nr 768/2008 stanowi, że okres ten należy 

określić proporcjonalnie do długości cyklu życia produktu. Nie uczyniono tego we wniosku 

Komisji, w którym zaproponowano okres 10 lat dla wszystkich produktów. Jest to niezgodne z 

przepisami decyzji, dlatego sprawozdawca sugeruje, aby przyznać Komisji uprawnienie do 

przyjmowania aktów delegowanych w celu zapewnienia większej elastyczności w odniesieniu 

do produktów o krótszym cyklu życia. 

 

Poprawka  74 

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 

2. Usługodawcy przygotowują 

niezbędne informacje zgodnie z 

załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki 

sposób ich usługi spełniają wymogi 

dostępności, o których mowa w art. 3. 

Informacje podawane są do publicznej 

wiadomości w formie pisemnej i ustnej, w 

tym w sposób dostępny dla osób 

niepełnosprawnych. Usługodawcy 

przechowują te informacje tak długo, jak 



 

PR\1113653PL.docx 49/119 PE597.391v01-00 

 PL 

przechowują te informacje tak długo, jak 

usługa jest świadczona. 

usługa jest świadczona. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem proponowanej dyrektywy jest wsparcie państw członkowskich w wypełnianiu 

zobowiązań związanych z dostępnością zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. Konwencja odnosi się wyłącznie do „osób niepełnosprawnych”. 

Proponuje się zatem dostosowanie dyrektywy do konwencji i ograniczenie jej zakresu 

wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Jest to również zgodne z przyjętą niedawno dyrektywą 

w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora 

publicznego 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) okres trwałości infrastruktury i 

produktów wykorzystywanych do 

świadczenia usług. 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Do celów wdrożenia ust. 1 i 2 

Komisja przyjmuje akty delegowane 

zgodnie z art. 23a w celu uzupełnienia 

niniejszej dyrektywy, ustanawiając 

wytyczne dla wszystkich produktów i 

usług, których dotyczy niniejsza 

dyrektywa. Komisja przyjmuje pierwszy 

taki akt delegowany dotyczący wszystkich 

produktów i usług objętych zakresem 

niniejszej dyrektywy do dnia … [jeden rok 

od dnia wejścia w życie niniejszej 
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dyrektywy]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić większą pewności prawa producentom, którzy muszą skorzystać z odstępstwa, 

Komisja opracuje wskazówki interpretacyjne. 

 

Poprawka  77 

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. 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. MŚP zwolnione są z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, lecz 

muszą być w stanie dostarczyć 

odpowiednią dokumentację na żądanie 

organu nadzoru rynku. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Aby ograniczyć obciążenie regulacyjne dla MŚP, wymagana jest klauzula ochronna. 

Zapewnia to proporcjonalność wymogów dla małych przedsiębiorstw. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze ustanawiające model 

powiadomienia do celów ust. 6 niniejszego 

artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą doradczą, o której 

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

pierwszy taki akt wykonawczy do dnia … 

[dwa lata od dnia wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby ułatwić procedurę powiadamiania, Komisja przygotowuje jeden formularz, który może 

być wykorzystywany przez producentów w całej UE. 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a.  Komisja, zgodnie z art. 10 

rozporządzenia (UE) nr 1025/2012, 

kieruje do jednej lub kilku europejskich 

organizacji normalizacyjnych wnioski o 

opracowanie norm zharmonizowanych 

dla każdego z wymogów dostępności, o 

których mowa w art. 3. Komisja przyjmuje 

te wnioski do dnia … [dwa lata od dnia 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. 
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Or. en 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wspólne specyfikacje techniczne Specyfikacje techniczne 

Or. en 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej nie 

opublikowano zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 1025/2012 odniesienia do norm 

zharmonizowanych i dalsze szczegóły 

dotyczące wymogów dostępności 

niektórych produktów i usług byłyby 

potrzebne dla harmonizacji rynku, 

Komisja może przyjąć akty wykonawcze 

ustanawiające wspólne specyfikacje 

techniczne dla wymogów dostępności, o 

których mowa w załączniku I do niniejszej 

dyrektywy. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 24 ust. 2 niniejszej 

dyrektywy. 

1. W przypadku gdy nie 

opublikowano odniesienia do norm 

zharmonizowanych, ale nie wcześniej niż 

dwa lata po przyjęciu wniosku 

skierowanego do jednej lub kilku 

europejskich organizacji 

normalizacyjnych o opracowanie takich 

norm zharmonizowanych, Komisja może 

przyjąć akty wykonawcze ustanawiające 

specyfikacje techniczne, które spełniają 

wymogi dostępności, o których mowa w 

art. 3. Te akty wykonawcze przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 
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rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku gdy nie 

opublikowano odniesienia do norm 

zharmonizowanych, domniemywa się, że 

produkty i usługi, które są zgodne ze 

specyfikacjami technicznymi lub z ich 

częściami, o których mowa w ust. 1, 

spełniają wymogi dostępności, o których 

mowa w art. 3, objęte tymi specyfikacjami 

technicznymi lub ich częściami. 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Produkty i usługi, które są zgodne 

ze wspólnymi specyfikacjami 

technicznymi, o których mowa w ust. 1, 

lub z ich częściami, uważa się za zgodne z 

wymogami dostępności, o których mowa w 

art. 3, objętymi tymi specyfikacjami lub 

ich częściami. 

2. Produkty i usługi, które są zgodne 

ze specyfikacjami technicznymi, o których 

mowa w ust. 1, lub z ich częściami, uważa 

się za zgodne z wymogami dostępności, o 

których mowa w art. 3, objętymi tymi 

specyfikacjami technicznymi lub ich 

częściami. 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli dany produkt podlega więcej 

niż jednemu aktowi prawa Unii 

wymagającemu deklaracji zgodności UE, 

sporządzana jest jedna deklaracja 

zgodności UE odnosząca się do wszystkich 

takich aktów prawa Unii. Deklaracja 

wskazuje odpowiednie akty prawne, 

łącznie z ich adresami publikacyjnymi. 

3. Jeżeli dany produkt podlega więcej 

niż jednemu aktowi prawa Unii 

wymagającemu deklaracji zgodności UE, 

sporządzana jest deklaracja zgodności UE 

odnosząca się do wszystkich takich aktów 

prawa Unii. Deklaracja wskazuje 

odpowiednie akty prawne, łącznie z ich 

adresami publikacyjnymi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych wymogów, producent powinien móc 

dysponować jedną deklaracją zgodności w odniesieniu do wielu aktów ustawodawczych. 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 a – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a.  Niezgodność produktu z 

wymogami dostępności przewidzianymi na 

mocy niniejszej dyrektywy nie stanowi 

poważnego zagrożenia w rozumieniu art. 

20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – tytuł 

 

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 

niezgodnych z niniejszą dyrektywą 
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Or. en 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  88 

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 mają 

wystarczające powody, by sądzić, że dany 

produkt objęty niniejszą dyrektywą jest z 

nią niezgodny, 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 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 



 

PE597.391v01-00 56/119 PR\1113653PL.docx 

PL 

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. 

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, stosownie do charakteru 

niezgodności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  90 

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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Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  91 

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 

Uzasadnienie 

To brzmienie jest powiązane z brzmieniem nowych ram prawnych. Przepisy nowych ram 

prawnych dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać dostosowane do celu przedmiotowej 

dyrektywy. Produkt, który nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie stwarza 

zagrożenia. Nie jest on zgodny z dyrektywą. 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) przy ustalaniu wymogów 

dostępności związanych z kryteriami 

skreśla się 
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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; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W rozporządzeniu dotyczącym obowiązku świadczenia usługi publicznej (podstawa prawna) 

wspomina się o kryteriach społecznych. W rozumieniu tego rozporządzanie nie oznaczają one 

dostępności. W związku z tym przedmiotowa dyrektywa nie powinna wkraczać w obszar 

przepisów dotyczących obowiązku świadczenia usługi publicznej. Nie zwiększy to 

przejrzystości dla użytkownika końcowego. 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Do celów wdrażania ust. 1 Komisja 

przyjmuje wytyczne dotyczące wszystkich 

produktów i usług objętych niniejszą 

dyrektywą do dnia … [jeden rok od dnia 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić większą pewności prawa producentom, którzy muszą skorzystać z odstępstwa, 

Komisja opracuje wskazówki interpretacyjne. 

 

Poprawka  94 

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 

4. W przypadkach gdy właściwy 

organ zastosował odstępstwo przewidziane 

w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub 
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usługi, powiadamia on o tym Komisję. Do 

powiadomienia dołączana jest ocena, o 

której mowa w ust. 2. 

usługi, przekazuje on, w odpowiedzi na 

wniosek złożony przez Komisję, ocenę, o 

której mowa w ust. 3. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa nie może nakładać obciążenia na właściwe organy, jeśli jego wartość dodana nie 

jest potwierdzona. 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Komisja przyjmuje akty 

wykonawcze ustanawiające model 

powiadomienia do celów ust. 4 niniejszego 

artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą doradczą, o której 

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

pierwszy taki akt wykonawczy do dnia … 

[dwa lata od dnia wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy]. 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Rozdział VII – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

UPRAWNIENIA WYKONAWCZE I 

PRZEPISY KOŃCOWE 

AKTY DELEGOWANE, UPRAWNIENIA 

WYKONAWCZE I PRZEPISY 

KOŃCOWE 

Or. en 
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Poprawka  97 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1.  Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 10 

ust. 2a i art. 12 ust. 5a, powierza się 

Komisji na czas nieokreślony od dnia … 

[data wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. 

 3.  Przekazanie uprawnień, o którym 

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

może zostać odwołane w dowolnym 

momencie przez Parlament Europejski 

lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 

skuteczna od następnego dnia po jej 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub w późniejszym 

terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4.  Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 6.  Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 10 ust 2a i art. 12 ust. 5a 
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wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 

Parlament Europejski ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 

gdy przed upływem tego terminu zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Art. R7 załącznika I do decyzji nr 768/2008 stanowi, że okres ten należy określić 

proporcjonalnie do długości cyklu życia produktu. Nie uczyniono tego we wniosku Komisji, w 

którym zaproponowano okres 10 lat dla wszystkich produktów. Jest to niezgodne z przepisami 

decyzji, dlatego sprawozdawca sugeruje, aby przyznać Komisji uprawnienie do przyjmowania 

aktów delegowanych w celu zapewnienia większej elastyczności w odniesieniu do produktów 

o krótszym cyklu życia. 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 4 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Or. en 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

odpowiednie i skuteczne środki 

zapewniające przestrzeganie niniejszej 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

odpowiednie i skuteczne środki 

zapewniające przestrzeganie niniejszej 
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dyrektywy. dyrektywy przez podmioty gospodarcze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Doprecyzowanie tekstu. 

 

Poprawka  100 

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 

Uzasadnienie 

Uwzględnienie dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE (zamówienia) byłoby zbyt kompleksowe i 

skutkowało niepewnością prawa. 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Sankcje uwzględniają zakres 

niezgodności, w tym liczbę niezgodnych z 

przepisami produktów lub usług, jak 

również liczbę dotkniętych osób. 

4. Sankcje uwzględniają zakres 

niezgodności, w tym ich wagę oraz liczbę 

niezgodnych z przepisami produktów lub 

usług, jak również liczbę dotkniętych osób. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przy podejmowaniu środków istotne jest uwzględnienie wagi i oddziaływania niezgodności. 
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Poprawka  102 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie 

korzystające z możliwości przewidzianej w 

art. 3 ust. 10 przekazują Komisji teksty 

przyjętych w tym celu podstawowych 

przepisów prawa krajowego i składają 

Komisji sprawozdanie z postępów w ich 

wdrażaniu. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 27a 

 Środki przejściowe 

 1.  Bez uszczerbku dla ust. 2 

niniejszego artykułu państwa 

członkowskie ustanawiają pięcioletni 

okres przejściowy od dnia ... [sześć lat od 

dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy], 

podczas którego usługodawcy mogą w 

dalszym ciągu świadczyć usługi przy 

zastosowaniu produktów, które zgodnie z 

prawem stosowali do świadczenia 

podobnych usług przed tym terminem. 

 2.  Państwa członkowskie mogą 

postanowić, że terminale samoobsługowe 

stosowane przez usługodawców zgodnie z 

prawem w związku ze świadczeniem usług 

przed dniem … [sześć lat od dnia wejścia 

w życie niniejszej dyrektywy] mogą w 

dalszym ciągu być stosowane w 

świadczeniu podobnych usług aż do 

upływu okresu ich przydatności pod 

względem ekonomicznym lub do ich 
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całkowitej amortyzacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Mając na uwadze zasadę, zgodnie z którą przedmiotowa dyrektywa powinna mieć 

zastosowanie jedynie do nowych produktów i usług, proponuje się nie zobowiązywać 

usługodawców do zapewnienia dostępności wszystkich produktów począwszy od pierwszego 

dnia obowiązywania tej dyrektywy, lecz dać im na to czas wynoszący pięć lat. Niektóre 

terminale samoobsługowe są drogie. W związku z tym wnioskuje się o zezwolenie 

usługodawcom na korzystanie z terminali samoobsługowych aż do zakończenia ich cyklu 

życia. 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia […proszę wstawić datę - pięć lat 

po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], 

a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów 

sprawozdanie ze stosowania niniejszej 

dyrektywy. 

Do dnia … [dwa lata po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy] Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów 

sprawozdanie w sprawie stosowności 

rozszerzenia zakresu niniejszej dyrektywy 

do środowiska zbudowanego.  Do dnia … 

[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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Klauzula dopuszczająca w sprawie środowiska zbudowanego zostaje zastąpiona przez ten 

obowiązek sprawozdawczy. 
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Poprawka  105 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – część A (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 A.  Systemy operacyjne 

 1.  Świadczenie usług w taki sposób, 

aby osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w części C z uwzględnieniem: 

 a)  informacji na temat 

funkcjonowania danej usługi oraz na 

temat jej cech charakterystycznych 

dotyczących dostępności i stosowanych 

urządzeń; 

 b)  informacji elektronicznych, 

włącznie ze stronami internetowymi 

potrzebnymi do świadczenia usługi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obecnie systemy operacyjne są w coraz większym stopniu dostarczane jako usługi. To, co 

kiedyś było sprzętem instalowanym w siedzibie przedsiębiorstwa, staje się usługą świadczoną 

w sposób transgraniczny, co pokazuje, w jaki sposób usługi mogą w niektórych przypadkach 

zastępować towary.  Obecnie usługi różnią się od produktów pod wieloma względami. Można 

je na przykład regularnie i łatwo aktualizować; nie są więc stałe. W związku z tym nie ma 

sensu traktować systemów operacyjnych jak produkty w przedmiotowej dyrektywie. 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – część B (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 B.  Sprzęt komputerowy o ogólnym 

przeznaczeniu  

Or. en 
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Uzasadnienie 

Reorganizacja niezbędna ze względu na sklasyfikowanie systemów operacyjnych jako usług. 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osoby niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy:  

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać w 

racjonalny sposób. W tym celu należy 

spełnić wymagania funkcjonalne 

określone w części C. Projektowanie i 

wytwarzanie produktów obejmuje: 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.  

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 1 – litery a do f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a)  informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 

(i)  muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

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

(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

c)  instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, które muszą 

spełniać następujące warunki:  

c)  instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu;  

(i)  treść instrukcji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; i 

 

(ii)  instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych;  
 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, 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. 

Or. en 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[…] skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – część C (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 C.  Wymagania funkcjonalne 

 a) Użytkowanie przez osoby 

niewidome 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

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 co najmniej jeden tryb obsługi, 

który umożliwia użytkownikom lepsze 

wykorzystanie ograniczonej zdolności 

widzenia. 

 c) Użytkowanie przez osoby z 

zaburzeniami widzenia barw 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

przewiduje lepsze parametry dźwiękowe. 
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 f) Użytkowanie przez osoby nieme 

 Jeżeli produkt ICT wymaga od 

użytkowników zdolności mówienia, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 

prostsza i łatwiejsza. 

 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – punkt 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osoby niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy:  

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać w 

racjonalny sposób. W tym celu należy 

spełnić wymagania funkcjonalne 

określone w pkt 1a i uwzględnić 

następujące elementy: 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja I – punkt 1 – litery a do d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 
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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; 

b)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  

c)  funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie 

z pkt 2;  

c)  funkcjonalność produktu; 

d)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

d)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

Or. en 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a.  Wymagania funkcjonalne 

 a) Użytkowanie przez osoby 

niewidome 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

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 co najmniej jeden tryb obsługi, 

który umożliwia użytkownikom lepsze 
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wykorzystanie ograniczonej zdolności 

widzenia. 

 c) Użytkowanie przez osoby z 

zaburzeniami widzenia barw 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 zdolności mówienia, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 
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 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 

prostsza i łatwiejsza. 

 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja II – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[…] skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  115 

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 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy:  

1.  Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej 

korzystać w sposób racjonalny. W tym 

celu należy spełnić wymagania 

funkcjonalne określone w części Ba i 

uwzględnić następujące elementy: 

a)  zapewnienie dostępności 

produktów, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt B dotyczącym 

„powiązanych urządzeń końcowych z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi do obsługi konsumentów”; 

a)  produkty, które usługodawcy 

stosują w świadczeniu danej usługi, 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt B 

dotyczącym „powiązanych urządzeń 

końcowych do obsługi konsumentów”; 

b)  zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

b)  informacje na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(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)  informacje elektroniczne, włącznie 

z odpowiednimi stronami internetowymi i 

aplikacjami internetowymi, potrzebnymi 

do świadczenia usługi; 

c)  zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 
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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)  informacje, 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 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  116 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 
osoby niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy:  

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać w 

racjonalny sposób. W tym celu należy 

spełnić wymagania funkcjonalne 

określone w części Ba i uwzględnić 

następujące elementy: 

Or. en 
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Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 1 – litery a do f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a)  informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 

(i)  muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii)  muszą być zrozumiałe;  

(iii)  muszą być zauważalne;   

(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

c)  instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, które muszą 

spełniać następujące warunki:  

c)  instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu; 

(i)  treść instrukcji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; i 

 

(ii)  instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych;  
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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. 

Or. en 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja III – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[…] skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  119 

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 przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

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 
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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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 zdolności mówienia, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 
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 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 

prostsza i łatwiejsza. 

 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  120 

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 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej 

korzystać w sposób racjonalny. W tym 

celu należy spełnić wymagania 

funkcjonalne określone w części Ba i 
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uwzględnić następujące elementy:  uwzględnić następujące elementy: 

a)  zapewnienie dostępności 

produktów, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt B dotyczącym 

„powiązanych urządzeń końcowych z 

zaawansowanymi zdolnościami 
obliczeniowymi do obsługi konsumentów”; 

a)  produkty, które usługodawcy 

stosują w świadczeniu danej usługi, 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt B 

dotyczącym „powiązanych urządzeń 

końcowych do obsługi konsumentów”; 

b)  zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

b)  informacje na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(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)  informacje elektroniczne, włącznie 

z odpowiednimi stronami internetowymi i 

aplikacjami internetowymi, potrzebnymi 

do świadczenia usługi; 

c)  zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

d)  zapewnienie dostępnych 

informacji, aby ułatwić komplementarność 

usług wspomagających; 

d)  informacje, aby ułatwić 

komplementarność usług wspomagających; 

e)  w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

e)  funkcje, praktyki, strategie, 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 
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świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi.  

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 
osoby niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy:  

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać w 

racjonalny sposób. W tym celu należy 

spełnić wymagania funkcjonalne 

określone w części Ba i uwzględnić 

następujące elementy: 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  122 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 1 – litery a do f 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a)  informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii)  muszą być zrozumiałe;  

(iii)  muszą być zauważalne;   

(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b)  opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

c)  instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, które muszą 

spełniać następujące warunki:  

c)  instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu; 

(i) treść instrukcji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; i 

 

(ii)  instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych;  
 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

d)  interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, 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. 

Or. en 
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Poprawka  123 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[…] skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  124 

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 przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

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 co najmniej jeden tryb obsługi, 

który umożliwia użytkownikom lepsze 

wykorzystanie ograniczonej zdolności 

widzenia. 

 c) Użytkowanie przez osoby z 

zaburzeniami widzenia barw 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 zdolności mówienia, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j)  Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 

prostsza i łatwiejsza. 
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 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  125 

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 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy:  

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej 

korzystać w sposób racjonalny. W tym 

celu należy spełnić wymagania 

funkcjonalne określone w części Da 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 danej usługi oraz na temat 

jej cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(i)  treść informacji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na 

różne sposoby i za pośrednictwem więcej 

niż jednego kanału sensorycznego; 
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(ii)  należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych;  

 

(iii)  zgodnie z lit. c) należy zapewnić 
informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi;  

b)  informacje elektroniczne, włącznie 

z odpowiednimi stronami internetowymi i 

aplikacjami internetowymi, potrzebnymi 

do świadczenia usługi; 

b)  zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

c)  w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi; 

c)  funkcje, praktyki, strategie, 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

 ca)  usługi oparte na telefonii 

komórkowej, systemy inteligentnej 

sprzedaży biletów i przekaz informacji w 

czasie rzeczywistym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  126 

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 stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym;   

 

Or. en 

 

Poprawka  127 

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: 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część C – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Świadczenie usług powinno się skreśla się 
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zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy:  

a)  zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

 

(i)  treść informacji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na 

różne sposoby i za pośrednictwem więcej 

niż jednego kanału sensorycznego;  

 

(ii)  należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych;  

 

(iii)  zgodnie z lit. b) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi;  

 

b)  zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 
osoby niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy:  

1.  Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać w 

racjonalny sposób. W tym celu należy 

spełnić wymagania funkcjonalne 

określone w części Da i uwzględnić 

następujące elementy: 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – punkt 1 – litery a do d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 

(i) muszą być dostępne przez więcej niż 

jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii) muszą być zrozumiałe;  

(iii) muszą być zauważalne;   

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  
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c) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie 

z pkt 2;  

c) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[…] skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Da. Wymagania funkcjonalne 

 a) Użytkowanie przez osoby 

niewidome 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

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 co najmniej jeden tryb obsługi, 

który umożliwia użytkownikom lepsze 

wykorzystanie ograniczonej zdolności 

widzenia. 
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 c) Użytkowanie przez osoby z 

zaburzeniami widzenia barw 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 zdolności mówienia, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 
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zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 

prostsza i łatwiejsza. 

 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Poprawka  133 

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 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy:  

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej 

korzystać w sposób racjonalny. W tym 

celu należy spełnić wymagania 

funkcjonalne określone w części Da i 
uwzględnić następujące elementy: 

a) zapewnienie dostępności produktów, 

które stosowane są w świadczeniu usług, 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt D: 

a) produkty, które stosowane są przez 

usługodawców w świadczeniu danej 

usługi, zgodnie z zasadami określonymi w 
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pkt D; 

b) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

b) informacje na temat funkcjonowania 

usługi oraz na temat jej cech 

charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(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) informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi stronami internetowymi i 

aplikacjami internetowymi, potrzebnymi 

do świadczenia usługi; 

c) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

 

d) w tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi;  

d) funkcje, praktyki, strategie, procedury 

oraz zmiany w świadczeniu usługi 

ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

 da) usługi bankowe oparte na telefonii 

komórkowej. 

Or. en 
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Poprawka  134 

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 niepełnosprawne 

i osoby dotknięte upośledzeniem 

związanym z wiekiem lub innym 

upośledzeniem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać. W tym celu należy uwzględnić 

następujące elementy: 

 

a) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym;  

 

Or. en 

 

Poprawka  135 

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 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 
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innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy:  

a) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

 

(i) 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 stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym;  

 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VI – część D – punkt 1 – litery a do d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 

(i) muszą być dostępne przez więcej niż 

jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii) muszą być zrozumiałe;  

(iii) muszą być zauważalne;  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania;  

 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

b) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe);  

c) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie 

z pkt 2;  

c) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na celu 

uwzględnienie potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

d) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[…] skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  138 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja V – część D a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Da. Wymagania funkcjonalne 

 a) Użytkowanie przez osoby 

niewidome 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

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 co najmniej jeden tryb obsługi, 

który umożliwia użytkownikom lepsze 

wykorzystanie ograniczonej zdolności 

widzenia. 

 c) Użytkowanie przez osoby z 

zaburzeniami widzenia barw 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 zdolności mówienia, należy 
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zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 

prostsza i łatwiejsza. 

 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 
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Poprawka  139 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część A – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy:  

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej 

korzystać w sposób racjonalny. W tym 

celu należy spełnić wymagania 

funkcjonalne określone w części Ba i 
uwzględnić następujące elementy: 

a) zapewnienie dostępności produktów, 

które stosowane są w świadczeniu usług, 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt D; 

a) produkty, które stosowane są 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) należy zapewnić informacje 

elektroniczne, włącznie z odpowiednimi 

stronami internetowymi i aplikacjami 

internetowymi oraz czytnikami książek 

elektronicznych, potrzebnymi do 

świadczenia usługi; 

c) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 
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elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

d) zapewnienie dostępnych informacji, aby 

ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

d) zapewnienie dostępnych informacji, aby 

ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

e) w tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi.  

e) funkcje, praktyki, strategie, procedury 

oraz zmiany w świadczeniu usługi 

ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 
osoby niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy:  

1. Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać w 

racjonalny sposób. W tym celu należy 

spełnić wymagania funkcjonalne 

określone w części Ba i uwzględnić 

następujące elementy: 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część B – punkt 1 – litery a do f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat użytkowania a) informacje na temat użytkowania 
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produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 

(i) muszą być dostępne przez więcej niż 

jeden kanał sensoryczny;  

 

(ii) muszą być zrozumiałe;  

(iii) muszą być zauważalne;  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania; 

 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu, które muszą 

spełniać następujące warunki:  

c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, przechowywania i 

pozbywania się produktu;  

(i) treść instrukcji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; i 

 

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych;  
 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, kontrole i informacje zwrotne, 

dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 

2; 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, 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. 

Or. en 
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Poprawka  142 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja VII – część B – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  143 

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 przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

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 co najmniej jeden tryb obsługi, 

który umożliwia użytkownikom lepsze 

wykorzystanie ograniczonej zdolności 

widzenia. 

 c) Użytkowanie przez osoby z 

zaburzeniami widzenia barw 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 



 

PR\1113653PL.docx 103/119 PE597.391v01-00 

 PL 

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 

co najmniej jeden tryb obsługi, który 

przewiduje lepsze parametry dźwiękowe. 

 f) Użytkowanie przez osoby nieme 

 Jeżeli produkt ICT wymaga od 

użytkowników zdolności mówienia, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 

prostsza i łatwiejsza. 

 k) Ochrona prywatności 
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 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 

 

Poprawka  144 

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 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy:  

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej 

korzystać w sposób racjonalny. 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) informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi stronami internetowymi i 

aplikacjami internetowymi, potrzebnymi 

do świadczenia usługi; 

b) zapewnienie dostępności stron 

internetowych 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 sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

Or. en 

 

Poprawka  145 

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 przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

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 co najmniej jeden tryb obsługi, 

który umożliwia użytkownikom lepsze 

wykorzystanie ograniczonej zdolności 

widzenia. 

 c) Użytkowanie przez osoby z 

zaburzeniami widzenia barw 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 zdolności mówienia, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 

muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 
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prostsza i łatwiejsza. 

 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 

 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym 

osoby niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy: 

1. Produkty powinny być tak 

zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać w 

racjonalny sposób. W tym celu należy 

spełnić wymagania funkcjonalne 

określone w części Aa i uwzględnić 

następujące elementy: 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), 

które: 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu dostarczone na samym produkcie 

(etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia); 

(i) muszą być dostępne przez więcej 

niż jeden kanał sensoryczny; 
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(ii) muszą być zrozumiałe;  

(iii) muszą być zauważalne;  

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych warunków 

użytkowania; 

 

Or. en 

 

Poprawka  148 

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; 

(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; 

 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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); 
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Or. en 

 

Poprawka  150 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  152 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część A a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Część Aa – Wymagania funkcjonalne 

 a) Użytkowanie przez osoby niewidome 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący słuch, należy zapewnić 

co najmniej jeden tryb obsługi, który nie 

wymaga zaangażowania wzroku. 

 b) Użytkowanie przez osoby o 
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ograniczonej zdolności widzenia 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 przewiduje obsługę 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 zdolności mówienia, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który nie wymaga od nich mówienia. 

 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 niezależne lub 

zainstalowane, ich elementy operacyjne 
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muszą znajdować się w zasięgu wszystkich 

użytkowników. 

 i) Minimalizacja ryzyka wywołania 

napadów padaczki fotogennej 

 Jeżeli produkt ICT przewiduje obsługę w 

sposób angażujący wzrok, należy 

zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, 

który minimalizuje potencjał wywołania 

napadów padaczki fotogennej. 

 j) Użytkowanie przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach poznawczych 

 Należy zapewnić co najmniej jeden tryb 

obsługi produktu ICT, który obejmuje 

cechy sprawiające, że obsługa staje się 

prostsza i łatwiejsza. 

 k) Ochrona prywatności 

 Jeżeli produkt ICT ma cechy 

wprowadzone w celu zapewnienia 

dostępności, należy zapewnić co najmniej 

jeden tryb obsługi, który zachowuje 

prywatność przy korzystaniu z tych cech, 

które wprowadzono w celu zapewnienia 

dostępności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawki te chronią innowacyjność w Unii. Niniejsza dyrektywa miała wyłącznie określić, co 

należy udostępnić, a nie w jaki sposób. Dlatego wymogi dostępności miały być zdefiniowane 

jedynie na poziomie funkcjonalnym. Pierwotny wniosek Komisji zawiera jednak pewne 

wymogi techniczne, które musiały zostać wyłączone. Nowy wykaz wymogów funkcjonalnych 

jest przyszłościowy i zgodny z wykazem nowej normy (EN 301 549), pierwszej europejskiej 

normy dla dostępnych produktów ICT. Każdy wymóg funkcjonalny powinien opierać się na 

zharmonizowanej normie. 

 

Poprawka  153 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne i osoby dotknięte 

1. Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby 

niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej 
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upośledzeniem związanym z wiekiem lub 

innym upośledzeniem mogły z nich jak 

najlepiej korzystać. W tym celu należy 

uwzględnić następujące elementy: 

korzystać w sposób racjonalny. W tym 

celu należy spełnić wymagania 

funkcjonalne określone w części Aa i 
uwzględnić następujące elementy: 

Or. en 

 

Poprawka  154 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) udostępnianie środowiska 

zbudowanego, w którym świadczona jest 

usługa, łącznie z infrastrukturą 

transportową, zgodnie z częścią C, bez 

uszczerbku dla przepisów krajowych i 

unijnych przepisów dotyczących ochrony 

narodowych dóbr kultury o wartości 

artystycznej, historycznej lub 

archeologicznej; 

a) środowisko zbudowane, w którym 

świadczona jest usługa, łącznie z 

infrastrukturą transportową, zgodnie z 

częścią C, bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych i unijnych przepisów 

dotyczących ochrony narodowych dóbr 

kultury o wartości artystycznej, 

historycznej lub archeologicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – punkt 1 – litera b – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) udostępnianie obiektów, w tym 

pojazdów, jednostek pływających i 

urządzeń niezbędnych do świadczenia 

usług w następujący sposób: 

b) obiekty, w tym pojazdy, jednostki 

pływające i urządzenia niezbędne do 

świadczenia usług w następujący sposób: 

Or. en 
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Poprawka  156 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – punkt 1 – litera b – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) informacje muszą być dostępne na 

różne sposoby i za pośrednictwem więcej 

niż jednego kanału sensorycznego; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  157 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – punkt 1 – litera b – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) należy zapewnić alternatywy dla 

wizualnych treści nietekstowych. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  158 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewnienie dostępności 

produktów, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w części A; 

c) produkty, które stosowane są w 

świadczeniu usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w części A; 

Or. en 

 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja IX – część B – punkt 1 – litera d  
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń w 

następujący sposób: 

d) informacje na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat jej 

cech charakterystycznych dotyczących 

dostępności i stosowanych urządzeń; 

(i) treść informacji musi być dostępna 

w formatach tekstowych umożliwiających 

tworzenie alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na 

różne sposoby i za pośrednictwem więcej 

niż jednego kanału sensorycznego; 

 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla 

treści nietekstowych; 

 

(iii) zgodnie z lit. e) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami internetowymi, 

potrzebnymi do świadczenia usługi. 

 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości dostosowania 

sposobu prezentacji treści i interakcji, 

włącznie z zapewnieniem, w razie 

potrzeby, dostępnej alternatywy 

elektronicznej; a także w sposób 

umożliwiający interoperacyjność z 

różnorodnymi aplikacjami klienckimi i 

technologiami wspomagającymi 

dostępnymi na poziomie unijnym i 

międzynarodowym; 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  161 

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) informacje, aby ułatwić 

komplementarność usług wspomagających; 

Or. en 

 

Poprawka  162 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) w tym dotyczących funkcji, 

praktyk, strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi; 

g) funkcje, praktyki, strategie i 

procedury oraz zmiany w świadczeniu 

usługi ukierunkowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – sekcja X  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...]  skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

We wniosku Komisji pozostawiono dowolność w kwestii uwzględnienia środowiska 
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zbudowanego. Proponuje się usunięcie tej klauzuli dopuszczającej. Państwa członkowskie 

nadal będą mogły zdecydować o zastosowaniu niniejszej dyrektywy do środowiska 

zbudowanego. W art. 28 wprowadzono nowy ustęp zobowiązujący Komisję do złożenia w 

ciągu dwóch lat sprawozdania w sprawie możliwego włączenia środowiska zbudowanego. 
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UZASADNIENIE 

 

Uwagi wstępne 

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

funkcjonowania rynku wewnętrznego dostępnych produktów i usług przez usunięcie 

przeszkód wynikających z rozbieżnych przepisów oraz zapobieganie tworzeniu nowych 

przeszkód, które mogą powstać ze względu na obowiązki państw członkowskich wynikające 

z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, zwanej dalej 

„konwencją”. Często unijne akty prawne są wydawane a posteriori w celu usunięcia 

przeszkód tworzonych przez państwa członkowskie na przestrzeni lat. To prawodawstwo jest 

przykładem działań zapobiegawczych.  

  

Wniosek Komisji stanowi dobrą podstawę do pracy, ale konieczne jest wprowadzenie kilku 

dostosowań, aby zagwarantować, że ten akt umożliwi osiągnięcie celów, które w nim 

określono, polegających na uzyskaniu odpowiedniej równowagi między potrzebami ludzi 

niepełnosprawnych, tworzeniem możliwości dla innowacyjnych nowych produktów i usług 

oraz jednoczesnym zmniejszaniem nieproporcjonalnych kosztów dla przedsiębiorstw. 

Sprawozdawca ma świadomość, że ten akt został już ogłoszony w strategii Komisji w sprawie 

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

Spójność z międzynarodowym kontekstem 

Sprawozdawca zadbał o dostosowanie aktu do międzynarodowego kontekstu. Przykładowo, 

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

funkcjonalnymi”. Biorąc pod uwagę fakt, że konwencja odnosi się jedynie do pierwszej 

kategorii oraz że celem aktu jest ograniczenie powstawania nowych przeszkód w związku z 

konwencją, sprawozdawca nie uwzględnił tej propozycji Komisji. Określenie definicji osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi należy do wyłącznych kompetencji Komisji Zatrudnienia i 

Spraw Socjalnych, w związku z czym ta kwestia nie została poruszona. Niemniej jednak jej 

stosowanie ograniczono do nowego motywu. 

  

W przedmiotowym motywie wyjaśniono, że akt przyniesie korzyści osobom z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, takim jak osoby starsze i kobiety w ciąży. W istocie dowiedziono, że lepsza 

dostępność produktów i usług poprawia jakość życia nie tylko osób niepełnosprawnych, ale i 

innych ludzi.  

Zapewnienie w miarę możliwości podejścia sektorowego 

Sprawozdawca rozumie potrzebę przyjęcia podejścia horyzontalnego w odniesieniu do 

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

możliwości podejścia sektorowego. W związku z tym sprawozdawca wziął pod uwagę zamiar 

sprawozdawców dla wniosku dotyczącego dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych dotyczący uwzględnienia w jej zakresie pewnych wymogów dostępności. 

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

w projekcie sprawozdania. Przeanalizuje jednak postępy w negocjacjach w Komisji Kultury i 

Edukacji i usunie przedmiotowe usługi i urządzenia, jeśli uzna, że zostały w wystarczającym 

stopniu uwzględnione w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych.  
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Podobnie usługi i urządzenia telefoniczne zostały również uregulowane w przedstawionym 

niedawno wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie europejskiego kodeksu komunikacji 

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

zakresu dyrektywy w projekcie sprawozdania oraz aby nie dostosowywać ich definicji. Jeśli 

wspomniane produkty i usługi mogą zostać w wystarczającym stopniu uwzględnione w 

dyrektywie w sprawie europejskiego kodeksu komunikacji elektronicznej, sprawozdawca 

wystąpi również z wnioskiem o ich usunięcie. 

Spójne europejskie ramy prawne 

W swoim wniosku Komisja zasugerowała wykorzystanie aktu jako zabezpieczenia wymogów 

dostępności, w ramach którego akt miałby zastosowanie jako uzupełnienie obowiązującego 

prawodawstwa, aby zapewnić osiągnięcie w całej Europie takiego samego poziomu 

wymogów w odniesieniu do określonych produktów i usług. Zdaniem sprawozdawcy takie 

podejście jest uzasadnione w przypadkach, gdy obowiązujące prawodawstwo nie zapewnia 

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

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

europejskie lub które są już uregulowane pod względem dostępności, takich jak sektor 

transportu. Zmiana zasad w tym zakresie w trakcie procesu regulacji nie jest przykładem 

lepszej regulacji i może być bardzo szkodliwe w skutkach. 

  

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

już europejskim przepisom dotyczącym dostępności, przedmiotowe prawodawstwo nie 

stanowiło dodatkowego poziomu regulacji. Sprawozdawca wyeliminował też przypadki 

powielania wymogów dla podmiotów gospodarczych i potencjalnych rozbieżności między 

wymogami. Ponadto istotne jest podkreślenie, że przedmiotowa dyrektywa nie zmieni 

obowiązkowego lub dobrowolnego charakteru istniejących przepisów. Wyłącznym celem 

dyrektywy jest wskazanie, jakie są wymogi dostępności, w sytuacji, gdy prawodawstwo 

zawiera wymogi dostępności. 

Nowe ramy prawne dostosowane pod względem dostępności 

Sprawozdawca popiera decyzję Komisji dotyczącą wykorzystywania nowych ram prawnych 

w przedmiotowej dyrektywie1. Należy jednak nieznacznie dostosować te ramy, aby 

odpowiadały temu aktowi. Na przykład organy nadzoru rynku zazwyczaj żądają wycofania 

produktu od użytkowników wyłącznie w przypadku, gdy ten produkt jest niebezpieczny dla 

konsumentów lub szkodliwy dla środowiska. Produkt niespełniający wymogów dostępności 

nie zalicza się do żadnej z tych kategorii. W przypadku naruszenia przepisów dyrektywy 

przez producenta nadal mają zastosowanie inne działania naprawcze i sankcje, takie jak – w 

ostateczności – wycofanie produktu z obrotu, np. jeśli producent wbrew wnioskom ze strony 

właściwego organu nadal wprowadza do obrotu produkt niespełniający wymogów 

dostępności, który jest objęty zakresem przedmiotowej dyrektywy. Ponadto produkt 

niespełniający wymogów dostępności sam w sobie nie stanowi zagrożenia. Wniosek Komisji 

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

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

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

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

Głównym celem Komisji jest dostosowanie prawodawstwa dotyczącego harmonizacji produktów do 

odpowiednich przepisów decyzji nr 768/2008/WE. Taki cel osiągnięto również w kontekście przedmiotowej 

dyrektywy.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=pl
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został odpowiednio dostosowany, aby odzwierciedlić te realia. 

 

Zasada „najpierw myśl na małą skalę”  

Mikroprzedsiębiorstwa nie zdołają wypełnić obowiązków wynikających z przedmiotowej 

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

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

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

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

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

organu przeprowadzić analizę „szacowanych kosztów i korzyści dla przedsiębiorstwa w 

odniesieniu do szacowanej korzyści dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z konkretnego produktu lub usługi”. 

 

Należy ograniczyć obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z 

przedmiotowej dyrektywy. Niemniej jednak istotne jest utrzymanie tych podmiotów w jej 

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

rygorystycznego systemu. Sprawozdawca sugeruje usunięcie obowiązku dla MŚP 

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

22. 

 

Uwagi podsumowujące 

Sprawozdawca w pełni popiera cel Komisji dotyczący zapewnienia większej dostępności 

osobom niepełnosprawnym. Punktem wyjścia dla przedmiotowego wniosku jest jednolity 

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

wzmacniany z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw. Zasady lepszej 

regulacji powinny stymulować dążenie do opracowania aktu prawa europejskiego, który jest 

odpowiedni do zamierzonych celów.  

 

Innowacyjność ma absolutnie kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu wniosku, dlatego 

sprawozdawca sugeruje zachowanie odpowiednich możliwości dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw. Sprawozdawca proponuje, aby wymogi dotyczące dostępności były oparte 

na funkcjonalności, a nie na specyfikacjach technicznych, ponieważ takie rozwiązanie 

okazało być się skuteczne w przeszłości.  

 

 


