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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Trend kształtujący społeczeństwo 
cyfrowe zapewnia użytkownikom nowe 
sposoby dostępu do informacji i usług. 
Podmioty udostępniające informacje i 
świadczące usługi, takie jak instytucje 
sektora publicznego, w coraz większym 
stopniu posługują się internetem w celu 
tworzenia, gromadzenia i udostępniania 
szerokiego zakresu informacji i świadczenia 
w trybie online usług o zasadniczym 
znaczeniu dla społeczeństwa.

(1) Trend kształtujący społeczeństwo 
cyfrowe zapewnia użytkownikom nowe 
sposoby dostępu do informacji i usług. 
Podmioty udostępniające informacje i 
świadczące usługi, takie jak instytucje 
sektora publicznego, w coraz większym 
stopniu posługują się internetem w celu 
tworzenia, gromadzenia i udostępniania 
szerokiego zakresu informacji i świadczenia 
w trybie online usług o zasadniczym 
znaczeniu dla społeczeństwa. W tym 
kontekście bezpieczeństwo przekazywana 
informacji oraz ochrona danych osobowych 
mają olbrzymie znaczenie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i 
technikami, jakie należy stosować w ramach 
tworzenia stron internetowych, tak aby ich 
treść była dostępna dla wszystkich 
użytkowników, szczególnie dla osób o 
ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla 
osób niepełnosprawnych. Treść stron 
internetowych obejmuje informacje 
tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie 
formularzy i dwukierunkową interakcję, np. 
przetwarzanie formularzy cyfrowych, 
uwierzytelnianie i transakcje, takie jak 

skreślony
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obsługa spraw i płatności.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W planie działań na rzecz administracji 
elektronicznej na lata 2011-2015 Komisja 
wzywa do podjęcia działań zmierzających do 
tworzenia usług administracji elektronicznej 
zapewniających integracyjność i dostępność.

(3) W planie działań na rzecz administracji 
elektronicznej na lata 2011-2015 Komisja 
wzywa do podjęcia działań zmierzających do 
tworzenia usług administracji elektronicznej 
zapewniających integracyjność i dostępność. 
Jednocześnie konieczne jest podjęcie 
większych wysiłków w celu skutecznego 
wdrożenia polityki e-Integracji mającej na 
celu zmniejszenie różnic w korzystaniu z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) i propagowanie korzystania z ICT w 
celu rozwiązania problemu wykluczenia, 
poprawy wyników gospodarczych, a także 
możliwości zatrudnienia, jakości życia, 
uczestnictwa społecznego i spójności 
społecznej, w tym konsultacji 
demokratycznych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie pt. „Europejska agenda 
cyfrowa” Komisja zapowiada, iż strony 
internetowe instytucji publicznych powinny 
być w pełni dostępne do roku 2015.

(4) W celu wdrożenia „Europejskiej agendy 
cyfrowej”, inicjatywy w ramach strategii 
„Europa 2020”, Komisja zapowiada, iż 
strony internetowe instytucji publicznych
oraz strony internetowe oferujące 
obywatelom usługi świadczone w interesie 
ogólnym powinny być w pełni dostępne do 
roku 2015.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niezwykle ważne jest, by zwiększyć 
synergię między inicjatywami przewodnimi, 
takimi jak „Europejska agenda cyfrowa”, 
„Nowe umiejętności w nowych miejscach 
pracy”, „Unia innowacji”, „Mobilna 
młodzież”, „Europa efektywnie korzystająca 
z zasobów” oraz „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Program ramowy w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
oraz program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji służą wspieraniu badań i działań 
rozwojowych dotyczących rozwiązań 
technologicznych dla problemów 
związanych z dostępnością.

(5) Program ramowy w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 
oraz program na rzecz konkurencyjności i 
innowacji służą wspieraniu badań i działań 
rozwojowych dotyczących rozwiązań 
technologicznych dla problemów 
związanych z dostępnością, natomiast w 
szóstym i siódmym programie ramowym 
Komisja finansuje badania na rzecz 
oprogramowania typu Free, Libre i Open 
Source (FLOSS).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności 2010-2020 opiera się na 
konwencji ONZ i zawiera działania w kilku 

(7) Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności 2010-2020, mająca na 
celu przełamanie barier utrudniających 
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obszarach priorytetowych, w tym także
w obszarze dostępności sieci, których celem 
jest „zapewnienie dostępności towarów, 
usług, także publicznych, oraz urządzeń 
wspomagających dla osób 
niepełnosprawnych”.

osobom niepełnosprawnym udział na 
równych warunkach w społeczeństwie,
opiera się na konwencji ONZ i zawiera 
działania w kilku obszarach priorytetowych, 
w tym także w obszarze dostępności sieci, 
których celem jest „zapewnienie dostępności 
towarów, usług, także publicznych, oraz 
urządzeń wspomagających dla osób 
niepełnosprawnych”.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Szybko rozwijający się rynek usług 
dostępności sieci obejmuje szereg 
podmiotów gospodarczych, takich jak 
podmioty programujące strony internetowe 
lub tworzące oprogramowanie do budowania 
stron internetowych, zarządzania nimi i ich 
testowania, podmioty tworzące aplikacje 
klienckie, takie jak wyszukiwarki 
internetowe i związane z nimi technologie 
wspomagające, podmioty wdrażające usługi 
certyfikacji i podmioty szkolące dostawców 
usług.

(9) Szybko rozwijający się rynek usług 
dostępności sieci obejmuje szereg 
podmiotów gospodarczych, takich jak 
podmioty programujące strony internetowe 
lub tworzące oprogramowanie do budowania 
stron internetowych, zarządzania nimi i ich 
testowania, podmioty tworzące aplikacje 
klienckie, takie jak wyszukiwarki 
internetowe i związane z nimi technologie 
wspomagające, podmioty wdrażające usługi 
certyfikacji i podmioty szkolące dostawców 
usług. W tym kontekście olbrzymie 
znaczenie mają wysiłki podejmowane w 
ramach wielkiej koalicji na rzecz cyfrowych 
miejsc pracy, która jest elementem pakietu 
dotyczącego zatrudnienia, dotyczy 
specjalistów w dziedzinie ICT i ma na celu 
zaradzenie brakom w kwalifikacjach, w tym 
w zakresie umiejętności korzystania z ICT 
oraz umiejętności pracy z wykorzystaniem 
ICT. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Problemem nabywców stron (12) Problemem nabywców stron 
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internetowych oraz związanych z nimi 
produktów i usług są wysokie ceny 
świadczenia usług lub uzależnienie od 
jednego dostawcy, co wynika z ograniczonej 
konkurencji. Dostawcy często preferują 
warianty zastrzeżonych „norm”, ze szkodą 
dla zakresu operacyjności aplikacji 
klienckich oraz ogólnounijnego, 
powszechnego dostępu do treści 
internetowych. Rozdrobnienie regulacji 
krajowych ogranicza korzyści, jakie mogłaby 
przynieść wymiana doświadczeń z 
partnerami krajowymi i międzynarodowymi 
w kwestii reagowania na zmiany społeczne i 
technologiczne.

internetowych oraz związanych z nimi 
produktów i usług są wysokie ceny 
świadczenia usług lub uzależnienie od 
jednego dostawcy, co wynika z ograniczonej 
konkurencji. Dostawcy często preferują 
warianty zastrzeżonych „norm”, ze szkodą 
dla zakresu operacyjności aplikacji 
klienckich oraz ogólnounijnego, 
powszechnego dostępu do treści 
internetowych. Rozdrobnienie regulacji 
krajowych ogranicza korzyści, jakie mogłaby 
przynieść wymiana doświadczeń z 
partnerami krajowymi i międzynarodowymi 
w kwestii reagowania na zmiany społeczne i 
technologiczne.  Uzależnienia od dostawców 
(vendor lock-in) można uniknąć, 
wymagając od dostawców oprogramowania 
przestrzegania określonych norm oraz 
zalecając zamawiającym korzystanie z usług 
takich dostawców oprogramowania, którzy 
publikują kody źródłowe wytwarzanego 
przez nich oprogramowania, co również 
uniemożliwiłoby szpiegowanie systemów 
publicznych. Wraz z przechodzeniem na 
otwarte oprogramowanie usługi i 
oprogramowanie uznane w toku 
użytkowania za odpowiednie w jednym 
państwie członkowskim można by powielić 
w innych państwach członkowskich, przy 
czym ułatwione byłoby również wspólne 
rozwijanie oprogramowania, co z kolei 
poprawiłoby jego kompatybilność, 
obniżyłoby koszty produkcji i podniosłoby 
jego jakość. Oprócz tego publikowanie 
kodów źródłowych wspierałoby 
konkurencyjność i ułatwiłoby procedury 
przetargowe, ponieważ usługodawcę można 
by zmienić bez przerw w obsłudze i 
konieczności całkowitej wymiany usługi. 
Powielanie publicznych usług sieciowych 
pozwoliłoby również na lepsze 
uwzględnienie potrzeb osób 
niepełnosprawnych i innych szczególnych 
grup użytkowników.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu wyeliminowania rozdrobnienia 
konieczne jest zbliżenie środków krajowych 
na poziomie unijnym w oparciu o 
porozumienie w sprawie wymogów 
dostępności stron internetowych instytucji 
sektora publicznego. Ograniczyłoby to 
niepewność programistów internetowych i 
sprzyjałoby interoperacyjności.
Zastosowanie neutralnych pod względem 
technologicznym wymogów dostępności nie 
będzie hamowało innowacyjności, a może ją 
wręcz stymulować.

(13) W celu wyeliminowania rozdrobnienia 
konieczne jest zbliżenie środków krajowych 
na poziomie unijnym w oparciu o 
porozumienie w sprawie wymogów 
dostępności stron internetowych instytucji 
sektora publicznego oraz stron 
internetowych obsługiwanych przez 
podmioty oferujące obywatelom usługi 
świadczone w interesie ogólnym i
społeczeństwa. Ograniczyłoby to niepewność 
programistów internetowych i sprzyjałoby 
interoperacyjności. Zastosowanie 
neutralnych pod względem technologicznym 
wymogów dostępności nie będzie hamowało 
innowacyjności, a może ją wręcz 
stymulować.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wymogi dostępności sieci określone w 
niniejszej dyrektywie są neutralne pod 
względem technologicznym. Wskazują one 
wyłącznie, jakie podstawowe funkcje muszą 
zostać spełnione, aby użytkownik był w 
stanie percypować, obsługiwać lub
zrozumieć daną stronę internetową i jej treść.
W wytycznych nie określono, w jaki sposób 
należy to osiągnąć ani jaką technologię 
należy wybrać w przypadku danej strony 
internetowej lub informacji bądź aplikacji 
w trybie online. W związku z tym nie 
hamują one innowacji.

(16) Wymogi dostępności sieci określone w 
niniejszej dyrektywie są neutralne pod 
względem technologicznym. Wskazują one 
wyłącznie, jakie podstawowe funkcje muszą 
zostać spełnione, aby użytkownik był w 
stanie percypować, obsługiwać, zrozumieć 
daną stronę internetową i jej treść oraz wejść 
z nią w interakcję. W wytycznych nie 
określono, w jaki sposób należy to osiągnąć 
ani jaką technologię należy wybrać w 
przypadku danej strony internetowej lub 
informacji bądź aplikacji w trybie online. W 
związku z tym nie hamują one innowacji
oraz uwzględniają stałą dynamikę 
technologiczną i społeczną w zakresie 
korzystania z treści internetowych, np. coraz 
szerszy zakres wykorzystywania urządzeń 
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przenośnych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Interoperacyjność związana z 
dostępnością sieci powinna być oparta na 
powszechnie przyjętych i stosowanych 
specyfikacjach, które maksymalizują 
kompatybilność treści internetowych z 
istniejącymi i przyszłymi aplikacjami 
klienckimi i technologiami 
wspomagającymi. W szczególności treści 
internetowe powinny zapewniać na użytek 
aplikacji klienckich wspólne kodowanie 
wewnętrzne języka naturalnego, struktur, 
relacji i sekwencji, a także dane wszelkich 
integralnych elementów składowych 
interfejsu użytkownika. W ten sposób 
interoperacyjność staje się źródłem korzyści 
dla użytkowników, pozwalając im na 
wykorzystanie posiadanych aplikacji 
klienckich do uzyskiwania dostępu do stron 
internetowych z każdego miejsca – kolejną 
korzyścią dla użytkowników mógłby stać się 
szerszy wybór i niższe ceny w całej Unii. Na 
interoperacyjności skorzystaliby również 
dostawcy i nabywcy produktów i usług 
związanych z dostępnością sieci.

(17) Interoperacyjność związana z 
dostępnością sieci powinna być oparta na 
powszechnie przyjętych i stosowanych 
specyfikacjach, które maksymalizują 
kompatybilność treści internetowych z 
istniejącymi i przyszłymi aplikacjami 
klienckimi i technologiami 
wspomagającymi. W szczególności treści 
internetowe powinny zapewniać na użytek 
aplikacji klienckich wspólne kodowanie 
wewnętrzne języka naturalnego, struktur, 
relacji i sekwencji, a także dane wszelkich 
integralnych elementów składowych 
interfejsu użytkownika. Dane występujące w 
usługach sieciowych należy również 
udostępnić za pośrednictwem otwartego 
interfejsu (API). Otwarty interfejs wspiera 
powstawanie technologii wspierających 
pozyskiwanie informacji oraz 
innowacyjność stron trzecich. W ten sposób 
interoperacyjność staje się źródłem korzyści 
dla użytkowników, pozwalając im na 
wykorzystanie posiadanych aplikacji 
klienckich do uzyskiwania dostępu do stron 
internetowych z każdego miejsca – kolejną 
korzyścią dla użytkowników mógłby stać się 
szerszy wybór i niższe ceny w całej Unii. Na 
interoperacyjności skorzystaliby również 
dostawcy i nabywcy produktów i usług 
związanych z dostępnością sieci.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak podkreślono w Europejskiej 
agendzie cyfrowej, instytucje publiczne 
powinny odegrać rolę w promowaniu 
rynków treści internetowych. Instytucje 
rządowe i samorządowe mogą przyczyniać 
się do rozwoju rynków treści poprzez 
udostępnienie informacji sektora 
publicznego na przejrzystych, skutecznych i 
niedyskryminacyjnych warunkach. Jest to 
ważne źródło potencjalnego wzrostu 
innowacyjnych usług internetowych.

(18) Jak podkreślono w Europejskiej 
agendzie cyfrowej, instytucje publiczne 
powinny odegrać rolę w promowaniu 
rynków treści internetowych. Instytucje 
rządowe i samorządowe mogą przyczyniać 
się do rozwoju rynków treści poprzez 
udostępnienie informacji sektora 
publicznego na przejrzystych, skutecznych i 
niedyskryminacyjnych warunkach. Dane 
sektora publicznego powinny być zatem 
dostępne bez względu na platformę. Należy 
również zapewnić funkcjonowanie serwisów 
publicznych na urządzeniach mobilnych, 
których liczba szybko się zwiększa na 
terenie UE wraz ze spadkiem urządzeń 
końcowych obsługiwanych przy pomocy 
myszy komputerowej. Równe traktowanie 
różnych systemów operacyjnych, 
przeglądarek i urządzeń jest ważnym 
źródłem potencjalnego wzrostu 
innowacyjnych technologii urządzeń 
końcowych i sieciowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Organy publiczne państw 
członkowskich muszą mieć możliwość 
wymagania tego, aby ich odpowiednie 
strony internetowe działały na serwerach 
znajdujących się na terenie UE, w celu 
uniknięcia szpiegowania i wydobywania 
informacji przez podmioty spoza UE oraz 
wykluczenia możliwości zablokowania przez 
takie podmioty usług istotnych pod 
względem bezpieczeństwa.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Celem dyrektywy powinno być 
zapewnienie, w oparciu o wspólne wymogi,
dostępności określonych rodzajów stron 
internetowych instytucji sektora publicznego, 
które maja istotne znaczenie dla
społeczeństwu. Takie rodzaje stron 
internetowych wskazano w analizie 
porównawczej z 2001 r. dotyczącej 
administracji elektronicznej25

i wykorzystano jako podstawę do 
sporządzenia wykazu przedstawionego 
w załączniku.

(19) Celem dyrektywy powinno być 
zapewnienie pełnej dostępności stron 
internetowych instytucji sektora publicznego, 
które mają istotne znaczenie dla
społeczeństwa, osobom niepełnosprawnym, 
aby mogły one żyć samodzielnie oraz w 
pełni uczestniczyć we wszystkich aspektach 
życia, które określono w Konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych. 
Określenie takich stron internetowych 
powinno obejmować strony internetowe, na 
których oferuje się usługi świadczone w 
interesie ogólnym.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Należy na bieżąco monitorować 
zgodność z wymogami dostępności sieci, od 
momentu utworzenia strony internetowej 
instytucji sektora publicznego poprzez 
wszelkie dalsze aktualizacje jej treści. 
Zharmonizowana metodyka monitorowania 
będzie obejmować sposób weryfikacji – na 
jednolitej zasadzie we wszystkich państwach 
członkowskich – stopnia zgodności strony 
internetowej z wymogami dostępności sieci, 
zbiór reprezentatywnych próbek oraz 
cykliczność monitorowania. Państwa 
członkowskie powinny składać coroczne 
sprawozdania na temat wyników 
monitorowania, a w bardziej ogólnym ujęciu, 
na temat wykazu działań podjętych w 
zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

(24) Należy na bieżąco monitorować 
zgodność z wymogami dostępności sieci, od 
momentu utworzenia strony internetowej 
instytucji sektora publicznego poprzez 
wszelkie dalsze aktualizacje jej treści. 
Zharmonizowana metodyka monitorowania 
będzie obejmować sposób weryfikacji – na 
jednolitej zasadzie we wszystkich państwach 
członkowskich – stopnia zgodności strony 
internetowej z wymogami dostępności sieci, 
zbiór reprezentatywnych próbek oraz 
cykliczność monitorowania. Państwa 
członkowskie powinny składać coroczne 
sprawozdania na temat wyników 
monitorowania, a w bardziej ogólnym ujęciu, 
na temat wykazu działań podjętych w 
zastosowaniu niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdania takie powinny być podawane 
do publicznej wiadomości. Komisja 
powinna opracować podsumowanie tych 
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sprawozdań oraz przedstawiać je 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Dzięki zharmonizowanym ramom 
branża programistów internetowych powinna 
napotykać mniej barier dla funkcjonowania 
na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów ponoszonych przez 
instytucje rządowe i samorządowe oraz 
innych nabywców produktów i usług 
związanych z dostępnością sieci.

(25) Dzięki zharmonizowanym ramom 
branża programistów internetowych powinna 
napotykać mniej barier dla funkcjonowania 
na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów ponoszonych przez 
instytucje rządowe i samorządowe oraz 
innych nabywców produktów i usług 
związanych z dostępnością sieci, co 
przyczyni się do wzrostu gospodarczego i 
wzrostu zatrudnienia.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania odpowiednich 
przepisów niniejszej dyrektywy należy 
przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. 
W odniesieniu do określania metodyki, jaką 
powinno stosować państwo członkowskie do 
monitorowania zgodności przedmiotowych 
stron internetowych ze wspomnianymi 
wymogami, należy zastosować procedurę 
sprawdzającą. W odniesieniu do określania 
zasad sprawozdawczości państw 
członkowskich dla Komisji na temat 
wyników takiego monitorowania należy 
zastosować procedurę doradczą. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

(27) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania odpowiednich 
przepisów niniejszej dyrektywy należy 
przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. 
W odniesieniu do określania metodyki, jaką 
powinno stosować państwo członkowskie do 
monitorowania zgodności przedmiotowych 
stron internetowych ze wspomnianymi 
wymogami, należy zastosować procedurę 
sprawdzającą. W odniesieniu do określania 
zasad sprawozdawczości państw 
członkowskich dla Komisji na temat 
wyników takiego monitorowania należy 
zastosować procedurę doradczą. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
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kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Szczególną uwagę należy 
poświęcić składowi komitetu doradczego w 
odniesieniu do udziału przedstawicieli osób 
niepełnosprawnych i osób starszych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie 
przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących dostępności stron internetowych 
instytucji sektora publicznego dla wszystkich 
użytkowników, szczególnie dla osób
o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla 
osób niepełnosprawnych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących dostępności stron internetowych 
instytucji sektora publicznego dla wszystkich 
użytkowników, szczególnie dla osób o 
ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla 
osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych do osób 
niepełnosprawnych zalicza się te osoby, 
które mają długotrwale naruszoną 
sprawność fizyczną, umysłową, 
intelektualną lub w zakresie zmysłów, co 
może, w oddziaływaniu z różnymi 
barierami, utrudniać im pełny i skuteczny 
udział w życiu społecznym na zasadzie 
równości z innymi osobami.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określa ona zasady, na jakich państwa 
członkowskie udostępniają treść stron 
internetowych należących do instytucji 
sektora publicznego, których rodzaje 
określono w załączniku.

2. Określa ona zasady, na jakich państwa 
członkowskie udostępniają treść stron 
internetowych należących do instytucji 
sektora publicznego, w tym stron 
oferujących usługi świadczone w interesie 
ogólnym oraz te, które wymieniono w 
załączniku.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i 
technikami, jakie należy stosować przy 
tworzeniu stron internetowych, tak aby ich 
treść była dostępna dla wszystkich 
użytkowników, również dla osób 
niepełnosprawnych i dla osób starszych. 
Treść stron internetowych obejmuje 
informacje tekstowe i nietekstowe, a także 
pobieranie formularzy i dwukierunkową 
interakcję, np. przetwarzanie formularzy 
cyfrowych, uwierzytelnianie i transakcje, 
takie jak obsługa spraw i płatności.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „instytucje sektora publicznego” 
oznaczają państwo, instytucje regionalne lub 
lokalne, podmioty prawa publicznego, 
zgodnie z definicją w art. 1 ust. 9 dyrektywy 
2004/18/WE, oraz związki złożone z jednej 
lub kilku takich instytucji lub z jednego lub 
kilku takich podmiotów prawa publicznego.

8) „instytucje sektora publicznego” 
oznaczają instytucje Unii Europejskiej w 
państwach członkowskich (np. 
przedstawicielstwa Komisji w państwach 
członkowskich oraz Biura Informacyjne 
Parlamentu Europejskiego w państwach 
członkowskich) oraz państwowe, regionalne 
lub lokalne instytucje, podmioty prawa 
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publicznego, zgodnie z definicją w art. 1 ust. 
9 dyrektywy 2004/18/WE, oraz związki 
złożone z jednej lub kilku takich instytucji 
lub z jednego lub kilku takich podmiotów 
prawa publicznego, a także podmioty 
oferujące usługi świadczone w interesie 
ogólnym lub w interesie gospodarczym.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „urządzenie końcowe” oznacza w tym 
kontekście dowolne urządzenie, na którym 
można korzystać z aplikacji klienckiej w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b) „urządzenia mobilne” oznaczają w tym 
kontekście przenośne urządzenia końcowe 
sterowane bez użycia oddzielnej myszy 
komputerowej.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8c) „uzależnienie od dostawcy” oznacza 
sytuację, w której zmiana usługodawcy jest 
dla klienta na tyle trudna, że można go 
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uznać za uzależnionego od usługodawcy, 
który ze swojej strony może wykorzystywać 
takie uzależnienie, znacznie podnosząc ceny 
w zakresie, w którym rozważanie zmiany 
usługodawcy nie byłoby dla klienta 
opłacalne.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8d) „niezależność od platformy” oznacza w 
niniejszym kontekście możliwość 
korzystania z usługi sieciowej w rozsądnych 
ramach za pomocą dowolnego systemu 
operacyjnego zainstalowanego na 
dowolnym urządzeniu końcowym oraz przy 
użyciu dowolnej przeglądarki; w praktyce 
usługa niezależna od platformy spełnia 
standardy i nie wymaga np. dodatków 
dostępnych jedynie dla danej przeglądarki 
lub systemu operacyjnego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w sposób spójny i adekwatny do ich 
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) w sposób spójny i adekwatny do ich 
percepcji, obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, a także
możliwości dostosowania sposobu 
prezentacji treści i interakcji;

Uzasadnienie

Strony internetowe powinny być opracowane w sposób, który umożliwi dostęp do nich 
wszystkim użytkownikom, tak aby wszyscy użytkownicy mogli korzystać z tych samych treści.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w sposób umożliwiający 
interoperacyjność z różnorodnymi 
aplikacjami klienckimi i technologiami 
wspomagającymi na poziomie unijnym 
i międzynarodowym.

b) w sposób umożliwiający 
interoperacyjność z bardzo różnorodnymi 
aplikacjami klienckimi, urządzeniami i 
technologiami wspomagającymi na poziomie 
unijnym i międzynarodowym. Poszczególne 
systemy operacyjne, przeglądarki i 
urządzenia należy traktować w sposób 
równy; strony internetowe sektora 
publicznego powinny być dostępne 
niezależnie od platformy i możliwe do 
wyświetlenia na urządzeniach mobilnych.

Uzasadnienie

Zwiększony zakres korzystania z urządzeń przenośnych powoduje powstanie problemu 
dotyczącego ustawień tradycyjnego komputera stacjonarnego, ekranu, klawiatury i myszki.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 8 w celu 
ewentualnego uszczegółowienia wymogów 
dostępności sieci określonych w ust. 1.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 8 w celu 
ewentualnego uszczegółowienia wymogów 
dostępności sieci określonych w ust. 1, które
muszą być zgodne z zasadami neutralności 
technologicznej oraz ułatwiać 
wykorzystywanie i rozwój FOSS.

Uzasadnienie

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
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devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wspierają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
konsultacje na temat dostępności sieci z 
właściwymi zainteresowanymi stronami oraz 
publikowanie informacji na temat wszelkich 
zmian w obszarze polityki dostępności sieci 
wraz z doświadczeniami i ustaleniami 
wynikającymi z realizacji dostępności sieci.

3. Państwa członkowskie wspierają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
konsultacje na temat dostępności sieci z 
właściwymi zainteresowanymi stronami i 
organizacjami reprezentującymi interesy 
osób niepełnosprawnych i osób starszych
oraz publikowanie informacji na temat 
wszelkich zmian w obszarze polityki 
dostępności sieci wraz z doświadczeniami i 
ustaleniami wynikającymi z realizacji 
dostępności sieci.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie współpracują na 
poziomie unijnym z zainteresowanymi 
stronami reprezentującymi branżę i 
społeczeństwo obywatelskie, przy wsparciu 
ze strony Komisji, w celu dokonywania 
przeglądu zmian rynkowych i 
technologicznych oraz postępów w zakresie 
dostępności sieci na potrzeby 
sprawozdawczości rocznej, o której mowa w 
art. 7 ust. 4, oraz w celu wymiany 
najlepszych praktyk.

4. Państwa członkowskie współpracują na 
poziomie unijnym z zainteresowanymi 
stronami reprezentującymi branżę, 
partnerów społecznych i społeczeństwo 
obywatelskie, przy wsparciu ze strony 
Komisji, w celu dokonywania przeglądu 
zmian rynkowych i technologicznych oraz 
postępów w zakresie dostępności sieci na 
potrzeby sprawozdawczości rocznej, o której 
mowa w art. 7 ust. 4, oraz w celu wymiany 
najlepszych praktyk. Szczególną uwagę 
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należy poświęcić konkurencyjności 
przedsiębiorstw w tym sektorze, zwłaszcza 
MŚP, tak aby nie nakładać dodatkowych 
obciążeń związanych z ich 
funkcjonowaniem.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby ze względu na bezpieczeństwo ich 
odpowiednie strony internetowe działały na 
serwerach znajdujących się na terenie Unii 
Europejskiej.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie składają roczne 
sprawozdania na temat wyników 
monitorowania przeprowadzanego zgodnie z 
ust. 4, z uwzględnieniem danych 
pomiarowych oraz, w stosownych 
przypadkach, wykazu stron internetowych, o 
których mowa w art. 1 ust. 3.

2. Państwa członkowskie składają roczne 
sprawozdania na temat wyników 
monitorowania przeprowadzanego zgodnie z 
ust. 4, z uwzględnieniem danych 
pomiarowych oraz, w stosownych 
przypadkach, wykazu stron internetowych, o 
których mowa w art. 1 ust. 3. Sprawozdania 
takie są podawane do publicznej 
wiadomości.

Poprawka35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
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delegowanych, o których mowa w art. 3 i 5, 
powierza się na czas nieokreślony od daty
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

delegowanych, o których mowa w art. 3 i 5, 
powierza się na okres pięciu lat od dnia
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia
(UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet. Osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze oraz 
organizacje reprezentujące te osoby biorą 
udział w komitecie doradczym w celu 
zbadania wszelkich przyszłych specyfikacji 
w ramach wymogów w zakresie dostępności 
sieci. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przeprowadza przegląd stosowania 
niniejszej dyrektywy w terminie trzech lat od 
jej wejścia w życie.

Komisja przeprowadza przegląd stosowania 
niniejszej dyrektywy w terminie trzech lat od 
jej wejścia w życie oraz podaje ustalenia 
tego przeglądu do wiadomości publicznej.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje stron internetowych instytucji 
sektora publicznych

Wykaz przedmiotowych stron internetowych
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Świadczenia z zabezpieczenia 
społecznego: zasiłki dla bezrobotnych, 
dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot 
lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia dla 
studentów

3) Świadczenia z zabezpieczenia 
społecznego: zasiłki dla bezrobotnych, 
dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot 
lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia dla 
studentów, zasiłki mieszkaniowe, renty 
inwalidzkie, zasiłki transportowe itp.; usługi 
socjalne i instytucje społeczne;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Dokumenty tożsamości: paszporty lub 
prawa jazdy

4) Dokumenty tożsamości: paszporty lub
dowody osobiste, prawa jazdy oraz inne 
dokumenty wydane przez odpowiednie 
organy, jak również dokumenty 
poświadczające odbycie szkoleń 
zawodowych lub posiadanie kwalifikacji 
zawodowych

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) Zgłaszanie odpowiednim organom 
przypadków powstania pożaru
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) Agencje zajmujące się prawami 
podstawowymi (np. podmioty 
antydyskryminacyjne, organy, sądy, 
rzecznicy praw obywatelskich itp.)

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Biblioteki publiczne, np. katalogi i 
wyszukiwarki

8) Biblioteki publiczne, np. katalogi i 
wyszukiwarki, muzea i galerie narodowe

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Rekrutacja na studia wyższe lub do szkół 
wyższych

10) Rekrutacja na studia wyższe lub do szkół 
wyższych, do dotowanych szkół i ośrodków 
szkoleń zawodowych, do organów i 
instytucji edukacyjnych

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) Usługi związane z ochroną zdrowia: 12) Usługi związane z ochroną zdrowia:
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interaktywna informacja na temat 
dostępności świadczeń, usługi online dla 
pacjentów, umawianie wizyt.

pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
interaktywna informacja na temat 
dostępności świadczeń, usługi online dla 
pacjentów, umawianie wizyt.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) Strony internetowe dla odbiorców 
niepełnosprawnych i osób starszych

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) Zaproszenia do składania ofert oraz 
wniosków w ramach odpowiednich 
funduszy unijnych, dotacji krajowych i 
lokalnych

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12c) Transport publiczny
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 13 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) Podawanie informacji do wiadomości 
publicznej

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 14 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) Służby ratownicze pod numerem 112
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