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Poprawka 55
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie dostępności stron internetowych 
instytucji sektora publicznego

w sprawie dostępności stron internetowych 
instytucji sektora publicznego i podmiotów 
świadczących usługi w interesie ogólnym
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. fr

Uzasadnienie

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission 
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Poprawka 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

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 

(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 
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tworzenia, gromadzenia i udostępniania 
szerokiego zakresu informacji 
i świadczenia w trybie online usług o 
zasadniczym znaczeniu dla społeczeństwa.

tworzenia, gromadzenia i udostępniania 
szerokiego zakresu informacji 
i świadczenia w trybie online usług o 
zasadniczym znaczeniu dla społeczeństwa. 
W tym kontekście bezpieczeństwo 
przekazywania informacji oraz ochrona 
danych osobowych mają olbrzymie 
znaczenie.

Or. en

Poprawka 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 
obsługa spraw i płatności.

(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 
obsługa spraw i płatności. W każdym 
przypadku przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny mieć zastosowanie do całej 
strony internetowej, na której świadczona 
jest usługa, a nie tylko do tej usługi. 
Aplikacje przeznaczone dla smartfonów i 
tabletów oferujące usługi świadczone na 
stronach internetowych instytucji 
publicznych należy jednoznacznie objąć 
niniejszą dyrektywą.

Or. es
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Poprawka 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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 
obsługa spraw i płatności.

(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, w tym dla osób 
niepełnosprawnych i osób starszych.

Or. en

Poprawka 59
Sirpa Pietikäinen

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 
obsługa spraw i płatności.

(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 i 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 
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obsługa spraw i płatności.

Or. en

Poprawka 60
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Kwestię dostępności sieci, zwłaszcza 
zobowiązanie do zapewnienia dostępności 
stron internetowych wszystkich instytucji 
sektora publicznego do 2010 r., ujęto w 
deklaracji ministerialnej UE z Rygi w 
sprawie zintegrowanego społeczeństwa 
informacyjnego. 

Or. en

Poprawka 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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 
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korzystania z ICT w celu rozwiązania 
problemu wykluczenia, poprawy wyników 
gospodarczych, a także możliwości 
zatrudnienia, jakości życia, uczestnictwa 
w życiu społecznym i spójności społecznej, 
w tym konsultacji demokratycznych.

Or. en

Poprawka 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

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. Ponadto w 
2006 r. państwa członkowskie w tzw. 
deklaracji z Rygi zobowiązały się do 
poprawy dostępności stron internetowych 
instytucji sektora publicznego.

Or. es

Poprawka 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

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 

(4) W komunikacie pt. „Europejska agenda 
cyfrowa”, będącym jedną z inicjatyw 
strategii „Europa 2020”, Komisja 
zapowiada, iż strony internetowe instytucji 
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2015. publicznych powinny być w pełni dostępne 
do roku 2015.

Or. en

Poprawka 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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”.

Or. en

Poprawka 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ratyfikując Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ („konwencja 
ONZ”), większość państw członkowskich 
Unii, poprzez fakt jej podpisania, 
zobowiązała się do „zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym, na zasadzie równości 

(6) Ratyfikując Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych ONZ („konwencja 
ONZ”), większość państw członkowskich 
Unii, poprzez fakt jej podpisania, 
zobowiązała się do „zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym, na zasadzie równości 
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z innymi osobami, dostępu do m.in. 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych” oraz do podjęcia
„odpowiedni[ch] środk[ów] w celu […] 
popierania dostępu osób 
niepełnosprawnych do nowych technologii 
i systemów informacyjno-
komunikacyjnych, w tym do Internetu”.

z innymi osobami, dostępu do m.in. 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych” oraz do podjęcia
„odpowiednich środków w celu […] 
popierania dostępu osób 
niepełnosprawnych do nowych technologii 
i systemów informacyjno-
komunikacyjnych, języka migowego, w 
tym do internetu”.

Or. en

Poprawka 66
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „Projektowanie uniwersalne” 
powinno posłużyć za podstawę dla nowych 
technologii, jeżeli oznacza projektowanie 
produktów, środowisk, programów i usług 
w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym 
stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
projektowania specjalistycznego1.
__________________
1 Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, art. 2

Or. en

Poprawka 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności 2010-2020 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”.

(7) Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności 2010-2020, mająca na 
celu przełamanie barier 
uniemożliwiających 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”.

Or. en

Poprawka 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie mobilności i integracji 
osób niepełnosprawnych oraz w 
europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010 -20201 podkreśla 
się, że innowacyjne gospodarki oparte na 
wiedzy nie mogą rozwijać się bez 
uregulowanych wiążącym prawem treści i 
form niedostępnych dla osób 
niepełnosprawnych, takich jak strony 
internetowe dla osób niewidomych, treści 
z napisami dla osób niedosłyszących, w 
tym usługi środków masowego przekazu, 
usługi internetowe dla osób 
posługujących się językiem migowym, 
aplikacje do smartfonów oraz pomoce 
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dotykowe i głosowe w mediach 
publicznych.
__________________
1 Dz.U. C 131E z 8.5.2013, s. 9.

Or. en

Poprawka 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

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, a także kanały mediów 
społecznościowych wbudowane w strony 
internetowe.

Or. es

Poprawka 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
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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 miejsc pracy w sektorze 
cyfrowym, 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, w sektorze ICT.

Or. en

Poprawka 71
Bernadette Vergnaud

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 

(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 i niektórych 
podmiotów świadczących usługi w 
interesie ogólnym. Ograniczyłoby to 
niepewność programistów internetowych i 
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neutralnych pod względem 
technologicznym wymogów dostępności 
nie będzie hamowało innowacyjności, a 
może ją wręcz stymulować.

sprzyjałoby interoperacyjności. 
Zastosowanie neutralnych pod względem 
technologicznym wymogów dostępności 
nie będzie hamowało innowacyjności, a 
może ją wręcz stymulować.

Or. fr

Poprawka 72
Sirpa Pietikäinen

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.
Ograniczyłoby to niepewność 
programistów internetowych i sprzyjałoby 
interoperacyjności. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać do stosowania 
odpowiednich i interoperacyjnych 
wymogów dostępności w procedurach 
przetargowych dotyczących treści stron 
internetowych. Neutralne pod względem 
technologicznym wymogi dostępności nie
będą hamowały innowacyjności, a mogą ją 
wręcz stymulować.

Or. en

Poprawka 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Obywatele powinni czerpać korzyści z 
szerszego dostępu do usług sektora 
publicznego online oraz otrzymywać 
usługi i informacje, które ułatwią im 
korzystanie z przysługujących im praw w 
całej Unii, w szczególności z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii oraz swobody 
przedsiębiorczości i świadczenia usług.

(15) Obywatele powinni czerpać korzyści z 
szerszego dostępu do usług sektora 
publicznego online oraz otrzymywać 
usługi i informacje, które ułatwią im
codzienne życie i korzystanie z 
przysługujących im praw w całej Unii, w 
szczególności z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
Unii oraz swobody przedsiębiorczości i
świadczenia usług.

Or. en

Poprawka 74
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Usługi internetowe odgrywają coraz 
ważniejszą rolę w naszym społeczeństwie. 
Internet jest zasadniczym narzędziem 
umożliwiającym dostęp do informacji, 
edukacji i uczestnictwa w życiu 
społecznym. Mając na względzie 
włączenie społeczne należy zatem 
umożliwić wszystkim obywatelom dostęp 
do stron internetowych instytucji sektora 
publicznego oraz stron internetowych 
obsługiwanych przez podmioty świadczące 
podstawowe usługi dla obywateli, np. do 
ważnych portali informacyjnych i 
mediatek, serwisów internetowych 
banków („bankowość internetowa”), 
portali informacyjnych i usługowych 
organizacji reprezentujących grupy 
interesów itd.  

Or. de
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Poprawka 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 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 wytyczne te nie hamują innowacji i 
są niezależne od użytkowników 
końcowych.

Or. en

Poprawka 76
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wymogi dostępności sieci należy 
stosować raczej jako podejście oparte na 
projektowaniu uniwersalnym, a nie na 
odrębnych, specjalistycznych czy 
dostosowanych projektach. Projektowanie 
produktów, środowisk, programów i usług 
powinno sprawiać, by były one w możliwie 
największym stopniu użyteczne dla każdej 
osoby, zgodnie z art. 9 Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych.
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Or. en

Poprawka 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

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. Jest to 
ważne źródło potencjalnego wzrostu 
innowacyjnych usług internetowych. 
Ponadto w tym celu od 2013 r. należy 
wykorzystywać nowe i innowacyjne 
projekty pilotażowe, np. w dziedzinie 
języka migowego, w oparciu o decyzję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 6 
czerwca 2013 r. o przeznaczeniu budżetu 
w wysokości 750 000 EUR na dalszy 
rozwój. 

Or. en

Poprawka 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Wszystkie zainteresowane strony 
muszą mieć możliwość dalszego 
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swobodnego i bezpłatnego dostępu do 
odpowiednich norm, a odpowiedzialność 
za stosowanie i dalszy rozwój tych norm 
nie powinna spadać wyłącznie na organy 
normalizacji i podmioty handlowe.

Or. es

Poprawka 79
Bernadette Vergnaud

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 elektronicznej 
i wykorzystano jako podstawę do 
sporządzenia wykazu przedstawionego 
w załączniku.

(19) Celem dyrektywy powinno być 
zapewnienie, w oparciu o wspólne 
wymogi, dostępności określonych 
rodzajów stron internetowych instytucji 
sektora publicznego i niektórych 
podmiotów świadczących usługi w 
interesie ogólnym, które maja istotne 
znaczenie dla społeczeństwa. Takie rodzaje 
stron internetowych wskazano w analizie 
porównawczej z 2001 r. dotyczącej 
administracji elektronicznej 
i wykorzystano jako podstawę do 
sporządzenia wykazu przedstawionego 
w załączniku.

Or. fr

Poprawka 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 

(19) Celem dyrektywy powinno być 
zapewnienie, w oparciu o wspólne 
wymogi, dostępności określonych 
rodzajów stron internetowych instytucji 
sektora publicznego, które mają istotne 
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znaczenie dla społeczeństwu. Takie rodzaje 
stron internetowych wskazano w analizie 
porównawczej z 2001 r. dotyczącej 
administracji elektronicznej 
i wykorzystano jako podstawę do 
sporządzenia wykazu przedstawionego 
w załączniku.

znaczenie dla społeczeństwa. Takie rodzaje 
stron internetowych wskazano w analizie 
porównawczej z 2001 r. dotyczącej 
administracji elektronicznej 
i wykorzystano jako podstawę do 
sporządzenia wykazu przedstawionego 
w załączniku. Należy ustalić terminy 
stopniowego spełniania wymogów 
dyrektywy, by umożliwić rozszerzenie jej 
zakresu na wszystkie strony internetowe 
instytucji publicznych świadczące usługi 
bezpośrednio obywatelom.

Or. es

Poprawka 81
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa określa wymogi 
dostępności sieci dla niektórych rodzajów 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego. Aby ułatwić spełnienie tych 
wymogów przez przedmiotowe strony 
internetowe, należy przewidzieć 
domniemanie zgodności w odniesieniu do 
przedmiotowych stron internetowych 
spełniających normy zharmonizowane, 
które są opracowywane i publikowane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 
w sprawie normalizacji europejskiej oraz 
zmieniającym dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
uchylającym decyzję 87/95/EWG i decyzję 
nr 1673/2006/WE, na potrzeby określenia 
szczegółowych specyfikacji technicznych 
związanych z tymi wymogami. Na 

(20) Niniejsza dyrektywa określa wymogi 
dostępności sieci dla niektórych rodzajów 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego i niektórych podmiotów 
świadczących usługi w interesie ogólnym. 
Aby ułatwić spełnienie tych wymogów 
przez przedmiotowe strony internetowe, 
należy przewidzieć domniemanie 
zgodności w odniesieniu do 
przedmiotowych stron internetowych 
spełniających normy zharmonizowane, 
które są opracowywane i publikowane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 
w sprawie normalizacji europejskiej oraz 
zmieniającym dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
uchylającym decyzję 87/95/EWG i decyzję 
nr 1673/2006/WE, na potrzeby określenia 
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podstawie wspomnianego rozporządzenia 
państwa członkowskie i Parlament 
Europejski mogą zgłaszać zastrzeżenia 
wobec norm zharmonizowanych, które ich 
zdaniem nie spełniają w pełni wymogów 
dostępności sieci określonych w niniejszej 
dyrektywie.

szczegółowych specyfikacji technicznych 
związanych z tymi wymogami. Na 
podstawie wspomnianego rozporządzenia 
państwa członkowskie i Parlament 
Europejski mogą zgłaszać zastrzeżenia 
wobec norm zharmonizowanych, które ich 
zdaniem nie spełniają w pełni wymogów 
dostępności sieci określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. fr

Poprawka 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Komisja przyznała już europejskim 
organizacjom normalizacyjnym mandat 
M/376 na opracowanie normy europejskiej 
określającej wymagania dostępności 
funkcjonalnej produktów i usług ICT, w 
tym treści internetowych, które mogłyby 
być wykorzystywane w ramach zamówień 
publicznych, a także do innych celów, np. 
zamówień w sektorze prywatnym. W 
związku z tym europejskie organizacje 
normalizacyjne zostały zobowiązane do 
nawiązania ścisłej współpracy 
z odpowiednimi forami i konsorcjami ds. 
norm branżowych, w tym z World Wide 
Web Consortium (W3C/WAI). W oparciu 
o rezultaty tych prac powinna powstać 
norma zharmonizowana, pozwalająca na 
domniemanie zgodności z wymogami 
dostępności sieci określonymi w niniejszej 
dyrektywie.

(21) Komisja przyznała już europejskim 
organizacjom normalizacyjnym mandat 
M/376 na opracowanie normy europejskiej 
określającej wymagania dostępności 
funkcjonalnej produktów i usług ICT, w 
tym treści internetowych, które mogłyby 
być wykorzystywane w ramach zamówień 
publicznych, a także do innych celów, np. 
zamówień w sektorze prywatnym. W 
związku z tym europejskie organizacje 
normalizacyjne zostały zobowiązane do 
nawiązania ścisłej współpracy 
z odpowiednimi forami i konsorcjami ds. 
norm branżowych, w tym z World Wide 
Web Consortium (W3C/WAI). W oparciu 
o rezultaty tych prac powinna powstać 
norma zharmonizowana, pozwalająca na 
domniemanie zgodności z wymogami 
dostępności sieci określonymi w niniejszej 
dyrektywie. Należy przypomnieć, że ze 
sprawozdania z postępów opublikowanego 
przez Radę w dniu 24 maja 2013 r. 
wynika, że 23 państwa członkowskie 
opracowały już krajowe strategie i normy 
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dotyczące dostępności sieci.

Or. en

Poprawka 83
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Należy zachęcać właściwe 
europejskie organizacje normalizacyjne, 
aby – przygotowując odnośne normy 
europejskie i normy zharmonizowane oraz 
przeprowadzając ich ewentualny przegląd 
– zapewniły ich spójność z odpowiednimi 
normami międzynarodowymi (obecnie 
ISO/IEC 40500), aby zapobiec 
rozdrobnieniu i brakowi pewności prawa. 

Or. en

Poprawka 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W razie braku takiej normy 
europejskiej należy przewidzieć 
domniemanie zgodności z wymogami 
dostępności sieci w odniesieniu do 
przedmiotowych stron internetowych, 
które spełniają części normy 
międzynarodowej ISO/IEC 40500:2012 
dotyczące kryteriów powodzenia 
i wymogów zgodności na poziomie AA. 
Norma międzynarodowa ISO/IEC 
40500:2012 jest dokładnie taka sama jak 
pierwotne wytyczne WCAG 2.0. Kryteria 

(23) W razie braku takiej normy 
europejskiej należy przewidzieć 
domniemanie zgodności z wymogami 
dostępności sieci w odniesieniu do 
przedmiotowych stron internetowych, 
które spełniają części normy 
międzynarodowej ISO/IEC 40500:2012 
dotyczące kryteriów powodzenia 
i wymogów zgodności na poziomie AA. 
Norma międzynarodowa ISO/IEC 
40500:2012 jest dokładnie taka sama jak 
pierwotne wytyczne WCAG 2.0. Kryteria 
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powodzenia i wymogi zgodności na 
poziomie AA określone dla stron 
internetowych w wersji 2.0 Wytycznych 
dotyczących dostępności treści 
internetowych (WCAG 2.0) wydanych 
przez W3C są powszechnie uznawane 
przez zainteresowane strony na poziomie 
międzynarodowym i europejskim, co 
zapewnia podstawę dla adekwatnych 
specyfikacji dostępności sieci. Fakt ten 
podkreślono w konkluzjach Rady w 
sprawie dostępnego społeczeństwa 
informacyjnego.

powodzenia i wymogi zgodności na 
poziomie AA określone dla stron 
internetowych w wersji 2.0 Wytycznych 
dotyczących dostępności treści 
internetowych (WCAG 2.0) wydanych 
przez W3C są powszechnie uznawane 
przez zainteresowane strony na poziomie 
międzynarodowym i europejskim, co 
zapewnia podstawę dla adekwatnych 
specyfikacji dostępności sieci. Fakt ten 
podkreślono w konkluzjach Rady w 
sprawie dostępnego społeczeństwa 
informacyjnego. Neutralność 
technologiczna WCAG 2.0 przyczyni się 
do utrzymania odpowiedniości niniejszej 
dyrektywy w przyszłości.

Or. es

Poprawka 85
Bernadette Vergnaud

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 
i niektórych podmiotów świadczących 
usługi w interesie ogólnym 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 
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w zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 86
Rafał Trzaskowski

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 co dwa lata
sprawozdania na temat wyników 
monitorowania, a w bardziej ogólnym 
ujęciu, na temat wykazu działań podjętych 
w zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Należy na bieżąco monitorować (24) Należy na bieżąco monitorować 
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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.

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, i 
podawać je do publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 88
Marian Harkin

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 

(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. Metodykę 
monitorowania zgodności 
przedmiotowych stron internetowych z 
wymogami należy opracować najpóźniej 
rok po przyjęciu niniejszej dyrektywy. 
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w zastosowaniu niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny składać 
coroczne sprawozdania na temat wyników 
monitorowania, a w bardziej ogólnym 
ujęciu, na temat wykazu działań podjętych 
w zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 89
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Metodykę stałego monitorowania 
zgodności przedmiotowych stron 
internetowych z wymogami dostępności 
sieci należy opracować najpóźniej rok po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na pilną potrzebę osiągnięcia dostępności stron internetowych metodykę 
monitorowania ich zgodności z wymogami dostępności sieci należy opracować najpóźniej rok 
po przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Metodykę stałego monitorowania 
zgodności przedmiotowych stron 
internetowych z wymogami dostępności 
sieci należy opracować najpóźniej rok po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Poprawka 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Metodykę stałego monitorowania 
zgodności przedmiotowych stron 
internetowych z wymogami dostępności 
sieci należy opracować najpóźniej rok po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 przyczyniłoby się do
wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia.

Or. en
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Poprawka 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

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 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(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 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Szczególną uwagę należy 
poświęcić kwestii udziału osób 
niepełnosprawnych w składzie komitetu, o 
którym mowa w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 94
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Z uwagi na fakt, iż cel niniejszej 
dyrektywy, tj. stworzenie 
zharmonizowanego rynku dostępności 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, ponieważ wymaga on 
harmonizacji różnych przepisów 
istniejących obecnie w ramach ich 
systemów prawnych, a tym samym 
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na 
poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
przewidzianą w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności przewidzianą w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu,

(28) Z uwagi na fakt, iż cel niniejszej 
dyrektywy, tj. stworzenie 
zharmonizowanego rynku dostępności 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego i niektórych podmiotów 
świadczących usługi w interesie ogólnym,
nie może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, ponieważ wymaga on 
harmonizacji różnych przepisów 
istniejących obecnie w ramach ich 
systemów prawnych, a tym samym 
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na 
poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
przewidzianą w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności przewidzianą w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu,

Or. fr

Poprawka 95
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Z uwagi na fakt, iż cel niniejszej 
dyrektywy, tj. stworzenie 
zharmonizowanego rynku dostępności 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, ponieważ wymaga on 
harmonizacji różnych przepisów 
istniejących obecnie w ramach ich 
systemów prawnych, a tym samym 
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na 

(28) Z uwagi na fakt, iż cel niniejszej 
dyrektywy, tj. stworzenie 
zharmonizowanego rynku dostępności 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, ponieważ wymaga on 
harmonizacji różnych przepisów 
istniejących obecnie w ramach ich 
systemów prawnych, a tym samym 
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na 
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poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
przewidzianą w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności przewidzianą w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu,

poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
przewidzianą w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności przewidzianą w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu. Przyjęcie ujednoliconego 
podejścia do dostępności stron 
internetowych w całej UE spowoduje 
obniżenie kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa tworzące strony 
internetowe, a tym samym przez instytucje 
publiczne korzystające z ich usług. W 
przyszłości dostęp do informacji i usług 
świadczonych za pośrednictwem stron 
internetowych będzie miał coraz większe 
znaczenie z punktu widzenia korzystania 
przez obywateli z praw podstawowych, w 
tym dostępu do zatrudnienia,

Or. es

Poprawka 96
Bernadette Vergnaud

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 i niektórych podmiotów 
świadczących usługi w interesie ogólnym 
dla wszystkich użytkowników, szczególnie 
dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, 
w tym dla osób niepełnosprawnych.

Or. fr
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Poprawka 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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
treści, w tym treści audiowizualnych, stron 
internetowych instytucji sektora 
publicznego dla wszystkich 
użytkowników, w tym dla osób 
niepełnosprawnych i osób starszych.

Or. en

Poprawka 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

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, których rodzaje 
określono w załączniku. Wykaz ten jest 
stale aktualizowany stosownie do postępu 
technicznego i cyfryzacji sektora 
publicznego w całej UE.

Or. es

Poprawka 99
Adam Bielan
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

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 określonych
w załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny tekst jest niejasny, gdyż nie wiadomo, czy chodzi o ograniczenie do rodzajów 
określonych w załączniku, czy o wskazanie tego, co należy w nim ująć. 

Poprawka 100
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

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 funkcje i treść 
stron internetowych, w tym wszelkie 
elementy do pobrania, należących do 
instytucji sektora publicznego, których 
rodzaje określono w załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane jest tu uściślenie, że dostępne muszą być wszystkie elementy danej strony 
internetowej, łącznie z elementami do pobrania.  Sprawozdanie dotyczy stron internetowych 
instytucji sektora publicznego będących dla obywateli istotnym punktem dostępu do 
formularzy i dokumentów.

Poprawka 101
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

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, wraz ze wszystkimi 
treściami i dokumentami przeznaczonymi 
do pobrania z sieci, należących do 
instytucji sektora publicznego, których 
rodzaje określono w załączniku, a także 
treść stron internetowych obsługiwanych 
przez podmioty świadczące podstawowe 
usługi dla obywateli.

Or. de

Poprawka 102
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

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 funkcje i treść:

Or. fr

Poprawka 103
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stron internetowych i usług 
internetowych instytucji sektora 
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publicznego (rodzaje stron są wymienione 
w załączniku).

Or. fr

Poprawka 104
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stron internetowych i usług 
internetowych niektórych podmiotów 
świadczących usługi w interesie ogólnym 
(rodzaje stron są wymienione w 
załączniku Ia)

Or. fr

Poprawka 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. We wszystkich przypadkach przepisy 
niniejszej dyrektywy mają zastosowanie do 
całej strony internetowej, na której 
świadczona jest usługa, a nie tylko do tej 
usługi.

Or. es

Poprawka 106
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy na 
inne rodzaje stron internetowych sektora 
publicznego niż te, o których mowa w ust. 
2.

3. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy na 
inne rodzaje stron internetowych sektora 
publicznego (instytucji sektora 
publicznego i podmiotów świadczących 
usługi w interesie ogólnym) niż te, o 
których mowa w ust. 2.

Or. fr

Poprawka 107
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy na 
inne rodzaje stron internetowych sektora 
publicznego niż te, o których mowa w ust. 
2.

3. Państwa członkowskie powinny
rozszerzyć zakres stosowania niniejszej 
dyrektywy na inne rodzaje stron 
internetowych.

Or. en

Poprawka 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszą dyrektywę stosuje się 
stopniowo do dnia 31 grudnia 2017 r. do 
wszystkich stron internetowych 
należących do instytucji sektora 
publicznego.

Or. es
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Poprawka 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Zakres niniejszej dyrektywy 
jednoznacznie obejmuje wersje stron 
internetowych instytucji sektora 
publicznego przeznaczone dla urządzeń 
mobilnych (telefonów komórkowych lub 
tabletów) oraz funkcje zaprojektowane w 
celu ułatwienia dostępu mobilnego 
ogólnie.

Or. es

Poprawka 110
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „przedmiotowe strony internetowe” 
oznaczają strony internetowe, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 niniejszej dyrektywy;

1) „przedmiotowe strony internetowe” 
oznaczają wszystkie wersje stron 
internetowych, o których mowa w art. 1 
ust. 2, dostępnych za pośrednictwem 
jednego lub dowolnego urządzenia, w tym 
stron zaprojektowanych tak, by były 
dostępne za pomocą urządzenia 
mobilnego, tableta lub w dowolny inny 
sposób;

Or. en

Poprawka 111
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 
z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 
prezentację i interakcje danej treści;

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 
z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 
prezentację i interakcje danej treści, a także 
dowolnego sprzętu lub oprogramowania, 
które umożliwia użytkownikom 
zalogowanie się i połączenie ze stroną 
internetową; obejmuje informacje 
tekstowe i nietekstowe, a także dokumenty 
i formularze, które użytkownicy mogą 
pobrać i wykorzystać zarówno w trybie 
online, jak i offline; obejmuje też 
przetwarzanie formularzy cyfrowych oraz 
przeprowadzanie procesów identyfikacji, 
uwierzytelniania i płatności; treść stron 
internetowych obejmuje też funkcje i 
treści udostępniane za pośrednictwem 
stron internetowych zewnętrznych w 
stosunku do przedmiotowej strony 
internetowej, np. poprzez wykorzystywanie 
linków internetowych; przedmiotowa treść 
obejmuje również treść mediów 
społecznościowych zamieszczoną na tych 
stronach internetowych oraz narzędzia 
autorskie;

Or. en

Poprawka 112
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 
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z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 
prezentację i interakcje danej treści;

z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 
prezentację i interakcje danej treści, a także 
dowolnego sprzętu lub oprogramowania, 
które umożliwia użytkownikom 
zalogowanie się i połączenie ze stroną 
internetową; obejmuje informacje 
tekstowe i nietekstowe, a także dokumenty 
i formularze, które użytkownicy mogą 
pobrać i wykorzystać zarówno w trybie 
online, jak i offline; obejmuje też 
przetwarzanie formularzy cyfrowych oraz 
przeprowadzanie procesów identyfikacji, 
uwierzytelniania i płatności; treść stron 
internetowych obejmuje też funkcje i 
treści udostępniane za pośrednictwem 
stron internetowych zewnętrznych w 
stosunku do przedmiotowej strony 
internetowej, np. poprzez wykorzystywanie 
linków internetowych; treść obejmuje 
również treść mediów społecznościowych 
zamieszczoną na tych stronach 
internetowych oraz narzędzia autorskie;

Or. en

Uzasadnienie

Często zdarza się, że dobrze zaprojektowane strony internetowe zawierają dokumenty i 
formularze, których nie da się w żaden sposób pobrać. Organy publiczne mają obowiązek 
zapewnienia dostępności mediów społecznościowych wszystkim obywatelom, w tym osobom 
niepełnosprawnym.

Poprawka 113
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 
z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 
z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 
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prezentację i interakcje danej treści; prezentację i interakcje danej treści;
obejmuje ona też dowolny sprzęt lub 
oprogramowanie, które umożliwia 
użytkownikom zalogowanie się i 
połączenie ze stroną internetową, 
informacje tekstowe i nietekstowe, a także 
dokumenty i formularze, które 
użytkownicy mogą pobrać i wykorzystać 
zarówno w trybie online, jak i offline; 
treść obejmuje też przetwarzanie 
formularzy cyfrowych oraz 
przeprowadzanie procesów identyfikacji, 
uwierzytelniania i płatności; ma ona 
również zastosowanie do funkcji i treści 
udostępnianych za pośrednictwem stron 
internetowych zewnętrznych w stosunku 
do przedmiotowej strony internetowej, np. 
poprzez wykorzystywanie linków 
internetowych; treść obejmuje również 
treść mediów społecznościowych 
zamieszczoną na tych stronach 
internetowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt często dobrze zaprojektowane strony internetowe zawierają dokumenty i formularze, 
których nie da się w żaden sposób pobrać.  Stąd konieczność zapewnienia, by te linki i 
dokumenty były równie dostępne.

Poprawka 114
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 
z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 
prezentację i interakcje danej treści;

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 
z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 
prezentację i interakcje danej treści, a także 
dowolnego sprzętu lub oprogramowania, 
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które umożliwia użytkownikom 
zalogowanie się i połączenie ze stroną 
internetową; obejmuje informacje 
tekstowe i nietekstowe, a także dokumenty 
i formularze, które użytkownicy mogą 
pobrać i wykorzystać zarówno w trybie 
online, jak i offline; obejmuje też 
przetwarzanie formularzy cyfrowych oraz 
przeprowadzanie procesów identyfikacji, 
uwierzytelniania i płatności; treść 
obejmuje również treść mediów 
społecznościowych zamieszczoną na tych 
stronach internetowych oraz narzędzia 
autorskie służące tworzeniu treści 
opracowanych przez użytkowników; 

Or. en

Poprawka 115
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje przekazywane użytkownikowi 
za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz 
z kodem lub znacznikiem informacji (ang. 
mark-up) określającym strukturę, 
prezentację i interakcje danej treści;

2) „treść stron internetowych” oznacza 
informacje oraz elementy składowe 
interfejsu użytkownika przekazywane 
użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji 
klienckiej wraz z kodem lub znacznikiem 
informacji (ang. mark-up) określającym 
strukturę, prezentację i interakcje danej 
treści; treść stron internetowych obejmuje 
informacje tekstowe i nietekstowe, a także 
pobieranie dokumentów i formularzy oraz 
dwukierunkową interakcję, np. 
przetwarzanie formularzy cyfrowych, 
przeprowadzanie procesów 
uwierzytelniania, identyfikacji i płatności; 
treść stron internetowych obejmuje też 
funkcje udostępniane za pośrednictwem 
stron internetowych zewnętrznych w 
stosunku do przedmiotowej strony 
internetowej, np. poprzez wykorzystywanie 
linków internetowych, pod warunkiem że 
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ta zewnętrzna strona internetowa jest 
jedynym sposobem przekazywania 
użytkownikowi informacji i świadczenia 
usługi na jego rzecz; treść obejmuje 
również w miarę możliwości treść mediów 
społecznościowych zamieszczoną na tych 
stronach internetowych oraz narzędzia 
autorskie wykorzystywane do tworzenia 
treści na tych stronach ineternetowych;

Or. en

Poprawka 116
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „narzędzia autorskie” oznaczają 
dowolne oprogramowanie, które można 
wykorzystać do stworzenia treści 
internetowej, w tym treści opracowanej 
przez użytkownika;
narzędzia autorskie obejmują m.in. 
narzędzia autorskie związane ze stronami 
internetowymi, oprogramowanie do 
edytowania źródłowego kodu lub 
znacznika, oprogramowanie do 
aktualizacji elementów stron 
internetowych (np. blogi, wiki, fora 
internetowe); 

Or. en

Poprawka 117
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „narzędzia autorskie” oznaczają 
dowolne oprogramowanie, które można 
wykorzystać do stworzenia treści 
internetowej, w tym treści opracowanej 
przez użytkownika; narzędzia autorskie 
obejmują m.in. narzędzia autorskie 
związane ze stronami internetowymi, 
oprogramowanie do edytowania 
źródłowego kodu lub znacznika, 
oprogramowanie do aktualizacji 
elementów stron internetowych (np. blogi, 
wiki, fora internetowe); 

Or. en

Poprawka 118
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „narzędzia autorskie” obejmują 
dowolne oprogramowanie, które można 
wykorzystać do stworzenia treści 
internetowej, w tym treści opracowanej 
przez użytkownika; narzędzia autorskie 
obejmują m.in. narzędzia autorskie 
związane ze stronami internetowymi, 
oprogramowanie do edytowania 
źródłowego kodu lub znacznika, 
oprogramowanie do aktualizacji 
elementów stron internetowych (np. blogi, 
wiki, fora internetowe); 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli narzędzia autorskie wykorzystywane do tworzenia treści internetowej opracowanej 
przez użytkownika będą niedostępne, to niedostępny będzie również odnośny interaktywny 
element strony internetowej.
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Poprawka 119
Adam Bielan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „narzędzia autorskie” obejmują 
dowolne oprogramowanie, które można 
wykorzystać do stworzenia treści 
internetowej, w tym treści opracowanej 
przez użytkownika; narzędzia autorskie 
obejmują m.in. narzędzia autorskie 
związane ze stronami internetowymi, 
oprogramowanie do edytowania 
źródłowego kodu lub znacznika, 
oprogramowanie do aktualizacji 
elementów stron internetowych (np. blogi, 
wiki, fora internetowe); 

Or. en

Poprawka 120
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) 
oznacza oprogramowanie służące do 
pobierania i prezentowania treści 
internetowych przez użytkowników, w tym 
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie i 
przedstawianie treści internetowych oraz 
na interakcję z nimi;

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) 
oznacza oprogramowanie służące do 
pobierania i prezentowania treści 
internetowych przez użytkowników, w tym 
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie i 
przedstawianie treści stron internetowych 
oraz na interakcję z nimi niezależnie od 
rodzaju urządzenia wykorzystywanego do 
tej interakcji; jeżeli aplikacja mobilna 
zaprojektowana przez właścicieli strony 
zapewnia ten sam lub większy zestaw 
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usług w porównaniu do przedmiotowej 
strony internetowej, niniejsza definicja 
obejmuje również interfejs i obsługę 
takich aplikacji mobilnych;

Or. en

Poprawka 121
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) 
oznacza oprogramowanie służące do 
pobierania i prezentowania treści 
internetowych przez użytkowników, w tym 
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie i 
przedstawianie treści internetowych oraz 
na interakcję z nimi;

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) 
oznacza oprogramowanie służące do 
pobierania i prezentowania treści 
internetowych przez użytkowników, w tym 
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie i 
przedstawianie treści stron internetowych 
oraz na interakcję z nimi niezależnie od 
rodzaju urządzenia wykorzystywanego do 
tej interakcji; jeżeli aplikacja mobilna 
zaprojektowana przez właścicieli strony 
zapewnia ten sam lub większy zestaw 
usług w porównaniu do przedmiotowej 
strony internetowej, niniejsza definicja 
obejmuje również interfejs i obsługę 
takich aplikacji mobilnych;

Or. en

Uzasadnienie

Usługodawcy projektują często aplikacje mobilne tak, aby uprościć ich obsługę przez 
użytkowników, a w niektórych przypadkach oferują nawet dodatkowe usługi lub właściwości 
w porównaniu do przedmiotowej strony internetowej. Sektor nowych aplikacji mobilnych, 
który zapewnia dostęp do usług, nie powinien zapominać o osobach niepełnosprawnych.

Poprawka 122
Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) 
oznacza oprogramowanie służące do 
pobierania i prezentowania treści 
internetowych przez użytkowników, w tym 
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie i 
przedstawianie treści internetowych oraz 
na interakcję z nimi;

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) 
oznacza oprogramowanie służące do 
pobierania i prezentowania treści 
internetowych przez użytkowników, w tym 
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie i 
przedstawianie treści stron internetowych 
oraz na interakcję z nimi niezależnie od 
rodzaju urządzenia wykorzystywanego do 
tej interakcji; jeżeli urządzenie mobilne 
zapewnia ten sam lub większy zestaw 
usług w porównaniu do przedmiotowej 
strony internetowej, niniejsza definicja 
obejmuje również interfejs i obsługę 
takich aplikacji mobilnych;

Or. en

Poprawka 123
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) 
oznacza oprogramowanie służące do 
pobierania i prezentowania treści 
internetowych przez użytkowników, w tym
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie i 
przedstawianie treści internetowych oraz 
na interakcję z nimi;

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) 
oznacza oprogramowanie służące do 
pobierania i prezentowania treści 
internetowych przez użytkowników, w tym 
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie i 
przedstawianie treści internetowych oraz 
na interakcję z nimi; powinno to mieć 
zastosowanie niezależnie od rodzaju 
urządzenia wykorzystywanego do tej 
interakcji; jeżeli aplikacja mobilna 
zaprojektowana przez właścicieli strony 
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zapewnia ten sam lub większy zestaw 
usług w porównaniu do przedmiotowej 
strony internetowej, niniejsza definicja 
obejmuje również interfejs i obsługę 
takich aplikacji mobilnych; 

Or. en

Uzasadnienie

Usługodawcy projektują często aplikacje mobilne tak, aby uprościć ich obsługę przez 
użytkowników. Sektor nowych aplikacji mobilnych, który zapewnia dostęp do usług, nie 
powinien zapominać o osobach niepełnosprawnych.

Poprawka 124
Rafał Trzaskowski

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 organy wykonujące zadania 
publiczne; należą do nich podmioty prawa
publicznego, zgodnie z definicją w art. 1 
ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE, oraz
wszystkie organy, którym wspomniane 
wyżej podmioty powierzyły lub zleciły 
wykonywanie zadań publicznych;

Or. en

Poprawka 125
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „strony internetowe należące do 
instytucji sektora publicznego” oznaczają 
strony opracowane, zlecone, obsługiwane 
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lub współfinansowane przez instytucje 
sektora publicznego bądź 
współfinansowane z funduszy UE; 

Or. en

Poprawka 126
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „usługa świadczona w interesie
ogólnym” oznacza usługę, którą władze 
publiczne państw członkowskich uważają 
za służącą interesowi ogólnemu na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym i w związku z tym podlegającą 
specjalnym wymogom usługi publicznej.

Or. fr

Poprawka 127
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „dostępność sieci” oznacza zasady i 
techniki, jakie należy stosować przy 
tworzeniu przedmiotowych stron 
internetowych, tak aby ich treść i funkcje 
były dostępne dla wszystkich 
użytkowników, w tym dla osób 
niepełnosprawnych; dostępność sieci 
wiąże się przede wszystkim z zasadami i 
technikami, które poprawiają percepcję, 
nawigację, obsługę, interakcję i 
zrozumienie przez użytkowników, a także 
umożliwia wykorzystywanie technologii 
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wspomagającej lub komunikacji 
usprawniającej i alternatywnej; 

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do koncepcji dostępności stron internetowych i ogólnie dostępności niezbędne 
jest całościowe podejście. Dlatego absolutnie konieczne jest uwzględnienie nie tylko treści,
ale i funkcji stron internetowych oraz wykorzystywania w razie potrzeby technologii 
wspomagającej. 

Poprawka 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „dostępność sieci” oznacza zasady i 
techniki, jakie należy stosować przy 
tworzeniu przedmiotowych stron 
internetowych, tak aby ich treść była 
dostępna dla wszystkich użytkowników, w 
tym dla osób niepełnosprawnych i osób 
starszych; dostępność sieci wiąże się 
przede wszystkim z zasadami i technikami, 
które poprawiają percepcję, nawigację, 
obsługę, interakcję i zrozumienie przez 
użytkowników, a także obejmuje 
wykorzystywanie technologii 
wspomagającej, języka migowego lub 
komunikacji usprawniającej i 
alternatywnej; 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;

Or. en
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Poprawka 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „technologia wspomagająca” oznacza 
dowolny element, dowolną część sprzętu 
lub dowolny system produktów nabyty 
jako taki na zasadach handlowych oraz 
sfinansowany z budżetu bądź funduszy 
Unii jako projekt pilotażowy lub 
rozdystrybuowany przez rząd albo 
zmieniony lub dostosowany i 
wykorzystany w celu zwiększenia, 
utrzymania lub poprawy możliwości 
funkcjonalnych osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 130
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „technologia wspomagająca” oznacza 
dowolny element, dowolną część sprzętu 
lub dowolny system produktów nabyty 
jako taki albo zmieniony lub dostosowany 
i wykorzystany w celu zwiększenia, 
utrzymania lub poprawy możliwości 
funkcjonalnych osób niepełnosprawnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Technologia wspomagająca jest wykorzystywana przez osoby niepełnosprawne w celu 
wykonywania funkcji, które w przeciwnym razie byłyby utrudnione lub niemożliwe. 
Technologia wspomagająca może obejmować urządzenia ułatwiające poruszanie, jak 
chodziki czy wózki inwalidzkie, oraz sprzęt i oprogramowanie, jak dostosowane klawiatury 
czy programy odczytujące treść przedstawioną na ekranie. 

Poprawka 131
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „projektowanie uniwersalne” oznacza 
projektowanie produktów, środowisk, 
programów i usług w taki sposób, by były 
użyteczne dla wszystkich, w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby 
adaptacji lub projektowania 
specjalistycznego; projektowanie 
uniwersalne nie wyklucza urządzeń 
wspomagających przeznaczonych dla 
szczególnych grup osób 
niepełnosprawnych, tam, gdzie jest to 
potrzebne.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „projektowania uniwersalnego” zaczerpnięta z Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 1. Państwa członkowskie podejmują 
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niezbędne środki, aby zapewnić 
udostępnianie przedmiotowych stron 
internetowych

niezbędne środki, aby zapewnić bezpłatne 
udostępnianie przedmiotowych stron 
internetowych z wykorzystaniem 
neutralnej technologii:

Or. es

Poprawka 133
Bernadette Vergnaud

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 umożliwiający 
użytkownikowi nawigację, percepcję, 
obsługę, zrozumienie, interakcję i 
użytkowanie, z uwzględnieniem 
możliwości dostosowania sposobu 
prezentacji treści i funkcji interakcyjnych, 
włącznie z zapewnieniem, w razie 
potrzeby, dostępnej alternatywy 
elektronicznej;

Or. fr

Uzasadnienie

Do koncepcji dostępności stron internetowych i dostępności w kontekście ogólnym należy 
podejść w sposób kompleksowy i dokładny  Wymogi w zakresie dostępności muszą być 
określone w dokładny sposób i muszą odpowiadać rzeczywistym potrzebom osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w sposób spójny i adekwatny do ich a) w sposób spójny i adekwatny do ich 
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percepcji, obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, z uwzględnieniem 
możliwości dostosowania sposobu 
prezentacji treści i interakcji, włącznie z 
zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 
alternatywy elektronicznej;

percepcji, obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, a 
także możliwości dostosowania sposobu 
prezentacji treści i interakcji, włącznie z 
zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej 
alternatywy elektronicznej;

Or. en

Poprawka 135
Josef Weidenholzer

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 każdym przypadku w sposób spójny i 
adekwatny do ich samodzielnej percepcji, 
obsługi i zrozumienia przez 
użytkowników, podjęcia interakcji, z 
uwzględnieniem możliwości dostosowania 
sposobu prezentacji treści i interakcji, 
włącznie z zapewnieniem, w razie 
potrzeby, dostępnej alternatywy 
elektronicznej;

Or. de

Poprawka 136
Rafał Trzaskowski

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 zapewniający
interoperacyjność z różnorodnymi 
aplikacjami klienckimi i technologiami 
wspomagającymi na poziomie unijnym 
i międzynarodowym.
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Or. en

Poprawka 137
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) poprzez podejście oparte na 
projektowaniu uniwersalnym.

Or. en

Poprawka 138
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować przepisy ust. 1 w terminie do 
dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować przepisy ust. 1 najpóźniej w 
terminie do dnia 1 stycznia 2015 r. w 
odniesieniu do wszystkich nowych treści 
przedmiotowych stron internetowych oraz 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r. w 
odniesieniu do wszystkich treści 
przeformatowanych tak, by mogły być 
udostępnione na stronach internetowych.

Or. en

Poprawka 139
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować przepisy ust. 1 w terminie do 
dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować przepisy ust. 1 najpóźniej w 
terminie do dnia 1 stycznia 2015 r. w 
odniesieniu do wszystkich nowych treści 
przedmiotowych stron internetowych oraz 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r. w 
odniesieniu do wszystkich treści 
przeformatowanych tak, by mogły być 
udostępnione na stronach internetowych.

Or. en

Poprawka 140
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować przepisy ust. 1 w terminie do 
dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować przepisy ust. 1 najpóźniej w 
terminie do dnia 1 stycznia 2015 r. w 
odniesieniu do wszystkich nowych treści 
przedmiotowych stron internetowych oraz 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r. w 
odniesieniu do wszystkich treści 
przeformatowanych tak, by mogły być 
udostępnione na stronach internetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ma na celu zapewnienie dostępności nowych treści stron internetowych i 
przypomnienie celu Komisji Europejskiej polegającego na pełnej dostępności stron 
internetowych instytucji sektora publicznego do 2015 r.

Poprawka 141
Adam Bielan
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zaczynają
stosować przepisy ust. 1 w terminie do 
dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować przepisy ust. 1 zgodnie ze swoimi 
przepisami administracyjnymi, 
instytucjonalnymi i prawnymi do 
wszystkich stron internetowych 
należących do instytucji sektora 
publicznego najpóźniej w terminie do dnia 
31 grudnia 2015 r. w przypadku wszystkich 
nowych treści stron internetowych oraz 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. w 
przypadku wszystkich treści 
przeformatowanych tak, by mogły być 
udostępnione na stronach internetowych. 

Or. en

Poprawka 142
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ze względów technologicznych w 
odniesieniu do transmisji na żywo stosuje 
się dwuletni okres przejściowy.

Or. en

Poprawka 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie z art. 2 Konwencji ONZ 
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o prawach osób niepełnosprawnych 
„projektowanie uniwersalne” oznacza 
projektowanie produktów, urządzeń, 
programów i usług w taki sposób, by 
mogli z nich korzystać wszyscy ludzie, 
w możliwie najszerszym zakresie, bez 
potrzeby adaptacji lub specjalnego 
rozwiązania projektowego. 
„Projektowanie uniwersalne” nie 
wyklucza urządzeń wspomagających 
przeznaczonych dla szczególnych grup 
osób niepełnosprawnych, tam gdzie jest to 
potrzebne.

Or. fr

Poprawka 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Informacje dotyczące dostępności oraz 
wszelkie inne informacje podawane 
konsumentom są zamieszczane w 
dostępnych formatach, z pełnym 
uwzględnieniem preferencji konsumenta.

Or. fr

Poprawka 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W zakresie swojej działalności 
właściciele stron internetowych podają 
konsumentom odpowiednie informacje, 
które pozwolą im ocenić poziom 
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dostępności danej strony internetowej. 

Or. fr

Poprawka 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Domniemywa się, że przedmiotowe 
strony internetowe spełniające normy 
zharmonizowane lub części norm 
zharmonizowanych, do których odniesienia 
zostały opracowane i opublikowane przez 
Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1025/2012, spełniają wymogi 
dostępności sieci objęte tymi normami lub 
ich częściami, określone w art. 3.

1. Domniemywa się, że przedmiotowe 
strony internetowe spełniające normy 
zharmonizowane lub części norm 
zharmonizowanych, do których odniesienia 
zostały opracowane i opublikowane przez 
Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1025/2012, spełniają wymogi 
dostępności sieci objęte tymi normami lub 
ich częściami, określone w art. 3.

Za stosowanie norm odpowiedzialna jest 
Komisja i odpowiednie organy państw 
członkowskich.

Or. es

Poprawka 147
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile odniesienia do norm europejskich, 
o których mowa w ust. 1, nie zostały 
jeszcze ustalone, domniemywa się 
zgodności przedmiotowych stron 
internetowych spełniających części normy 
ISO/IEC 40500:2012 dotyczące kryteriów 
powodzenia i wymogów zgodności na 
poziomie AA z wymogami dostępności 

3. O ile odniesienia do norm europejskich, 
o których mowa w ust. 1, nie zostały 
jeszcze ustalone, domniemywa się 
zgodności przedmiotowych stron 
internetowych spełniających wymogi 
międzynarodowych zaleceń WCAG 2.0
dotyczące kryteriów powodzenia 
i wymogów zgodności na poziomie AA z 
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sieci określonymi w art. 3. wymogami dostępności sieci określonymi 
w art. 3.

Or. en

Poprawka 148
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie propagują
umieszczanie na przedmiotowych stronach 
internetowych informacji o ich 
dostępności, szczególnie o ich zgodności z 
niniejszą dyrektywą, wraz z ewentualnymi 
informacjami dodatkowymi dla 
użytkowników na temat dostępności.

1. Państwa członkowskie zapewniają
umieszczanie na przedmiotowych stronach 
internetowych informacji o ich 
dostępności, szczególnie o ich zgodności z 
niniejszą dyrektywą, wraz z ewentualnymi 
informacjami dodatkowymi dla 
użytkowników na temat dostępności.
Projekt modelu informacji dotyczących 
dostępności załączono do niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 149
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie propagują 
umieszczanie na przedmiotowych stronach 
internetowych informacji o ich 
dostępności, szczególnie o ich zgodności z 
niniejszą dyrektywą, wraz z ewentualnymi 
informacjami dodatkowymi dla 
użytkowników na temat dostępności.

1. Państwa członkowskie zachęcają do 
umieszczania na przedmiotowych stronach 
internetowych jasnych i zwięzłych
informacji o ich dostępności, szczególnie o 
ich zgodności z niniejszą dyrektywą, wraz 
z informacjami dodatkowymi dla 
użytkowników na temat dostępności.

Or. en
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Poprawka 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
środki, aby ułatwić rozszerzenie 
stosowania wymogów dostępności sieci 
określonych w art. 3 na wszystkie strony 
internetowe instytucji sektora publicznego 
inne niż przedmiotowe strony internetowe, 
w szczególności na strony internetowe 
instytucji sektora publicznego objęte 
istniejącymi przepisami krajowymi lub 
stosownymi środkami dotyczącymi 
dostępności sieci.

2. Państwa członkowskie podejmują 
środki, aby ułatwić rozszerzenie 
stosowania wymogów dostępności sieci 
określonych w art. 3 na wszystkie strony 
internetowe instytucji sektora publicznego 
inne niż przedmiotowe strony internetowe, 
w szczególności na strony internetowe 
instytucji sektora publicznego objęte 
istniejącymi przepisami krajowymi lub 
stosownymi środkami dotyczącymi 
dostępności sieci. Państwa członkowskie 
wprowadzają prawny obowiązek 
uczulania instytucji publicznych 
tworzących strony internetowe oraz 
innych zainteresowanych stron na sprawę 
dostępności stron internetowych. Ponadto 
państwa członkowskie obowiązkowo 
oferują programy szkoleń pracownikom 
instytucji publicznych, by w większym 
stopniu ułatwić praktyczne stosowanie 
wymogów dostępności stron 
internetowych.

Or. es

Poprawka 151
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprzez wspieranie ustanowienia lub
wyznaczenie istniejącego właściwego 
organu publicznego, który będzie 
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odpowiedzialny za monitorowanie 
zgodności stron internetowych z ogólnymi 
wymogami w zakresie dostępności 
określonymi w art. 3; 

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku braku mechanizmu egzekwowania prawa istnieje obawa, że właściciele stron 
internetowych nie zajmą się kwestią dostępności w należyty sposób.

Poprawka 152
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Każde państwo członkowskie określa 
ponadto zadania i uprawnienia tego 
właściwego organu, w tym możliwości 
wnoszenia do niego skarg dotyczących 
wszelkich naruszeń przepisów przez 
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 
reprezentujące osoby niepełnosprawne.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku braku mechanizmu egzekwowania prawa istnieje obawa, że właściciele stron 
internetowych nie zajmą się kwestią dostępności w należyty sposób.

Poprawka 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zachęcają do 
opracowania nowych rozwiązań z 
dziedziny ICT, które będą przyjazne dla 
użytkownika i przewidziane dla osób 
niepełnosprawnych i osób starszych, a 
także propagują szkolenia i kształcenie, 
aby poprawić wiedzę tych osób z zakresu 
technologii cyfrowych.

Or. en

Poprawka 154
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie promują i 
wspierają programy szkoleniowe w 
dziedzinie dostępności sieci dla 
kluczowych zainteresowanych stron, w 
tym urzędników służby cywilnej oraz 
pracowników instytucji, organów i 
organizacji publicznych świadczących 
podstawowe usługi na rzecz 
społeczeństwa, aby potrafili oni tworzyć i 
aktualizować strony internetowe, w tym 
ich treść, oraz zarządzać nimi.

Or. en

Poprawka 155
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie uczestniczą w 
działaniach informacyjnych dotyczących 
wymogów dostępności sieci i jej korzyści 
dla obywateli, aby sprzyjać rozwojowi 
dostępnych projektów stron internetowych 
w sektorze przywatnym i sektorze 
organizacji pozarządowych.

Or. en

Poprawka 156
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie promują i 
wspierają dostępność sieci poprzez 
programy szkoleniowe dla kluczowych 
zainteresowanych stron i pracowników 
instytucji i organizacji publicznych 
świadczących podstawowe usługi na rzecz 
społeczeństwa, aby potrafili oni tworzyć i 
aktualizować strony internetowe, w tym 
ich treść, oraz zarządzać nimi. 

Or. en

Poprawka 157
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie promują i 
wspierają programy szkoleniowe w 
dziedzinie dostępności sieci dla 
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kluczowych zainteresowanych stron, w 
tym urzędników służby cywilnej oraz 
pracowników instytucji, organów i 
organizacji publicznych świadczących 
podstawowe usługi na rzecz 
społeczeństwa, aby potrafili oni tworzyć i 
aktualizować strony internetowe, w tym 
ich treść, oraz zarządzać nimi.

Or. en

Poprawka 158
Sirpa Pietikäinen

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
ustanowienie obowiązkowych 
mechanizmów umożliwiających
konsultacje na temat dostępności sieci z 
właściwymi zainteresowanymi stronami, 
np. użytkownikami końcowymi i 
organizacjami reprezentujacymi ich 
interesy, oraz publikowanie informacji na 
temat wszelkich zmian w obszarze polityki 
dostępności sieci wraz z doświadczeniami i 
ustaleniami wynikającymi z realizacji 
dostępności sieci.

Or. en

Poprawka 159
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie współpracują na 
poziomie unijnym z zainteresowanymi 

4. Państwa członkowskie współpracują na 
poziomie unijnym z właściwymi
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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.

zainteresowanymi stronami 
reprezentującymi branżę i społeczeństwo 
obywatelskie, w tym w szczególności z 
organizacjami reprezentujacymi osoby 
niepełnosprawne, przy wsparciu ze strony 
Komisji, w celu dokonywania przeglądu 
zmian rynkowych i technologicznych oraz 
postępów w zakresie dostępności sieci na 
potrzeby sporządzanej co dwa lata
sprawozdawczości, o której mowa w art.
7a, oraz w celu wymiany najlepszych 
praktyk.

Or. en

Poprawka 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 należy poświęcić konkurencyjności 
przedsiębiorstw w tym sektorze, zwłaszcza 
MŚP, tak aby nie utrudniać ich 
funkcjonowania poprzez nakładanie 
dodatkowych obciążeń.

Or. en



AM\941519PL.doc 63/101 PE514.740v01-00

PL

Poprawka 161
Adam Bielan

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 krajowym z zainteresowanymi 
stronami reprezentującymi branżę i 
społeczeństwo obywatelskie oraz na 
szczeblu unijnym 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.

Or. en

Poprawka 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przedstawia wniosek w 
sprawie przepisów dotyczących instytucji 
UE, które muszą dostosować się do 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. es

Poprawka 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W każdym państwie członkowskim 
utworzona zostaje instytucja publiczna 
odpowiedzialna za stosowanie prawa. Ten 
organ ds. stosowania staje się centrum 
zasobów dotyczących dostępności i 
ułatwia organom publicznym wdrażanie 
dostępności ich stron internetowych, przy 
czym umożliwia się również udział 
najbardziej reprezentatywnych organizacji 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Or. es

Poprawka 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Partnerzy społeczni uczestniczą w 
opracowywaniu i realizacji wspomnianych 
programów szkoleń i podnoszenia 
świadomości.

Or. es

Poprawka 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Organ odpowiedzialny za egzekwowanie 

przepisów dyrektywy i jego zadania
1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
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lub wyznacza jeden organ odpowiedzialny 
za egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy uprawniony do monitorowania 
zgodności stron internetowych z ogólnymi 
wymogami dostępności sieci, o których 
mowa w art. 3, a także dopilnowuje, by 
organy te dysponowały niezbędnymi 
zasobami ludzkimi i finansowymi i 
uprawnieniami oraz by z nich korzystały 
w celu podejmowania odpowiednich 
środków przysługujących im na mocy 
niniejszej dyrektywy. Te właściwe organy 
współpracują z organizacjami 
reprezentującymi osoby niepełnosprawne.
2. Każde państwo członkowskie określa 
zadania, uprawnienia, organizację i 
zasady współpracy właściwych organów 
zgodnie z art. 7, obejmujące możliwość 
wnoszenia przez organizacje pozarządowe 
i związki konsumentów reprezentujące
osoby niepełnosprawne skargi przed tymi 
organami w przypadku niewywiązania się 
z obowiązku spoczywającego na państwie 
członkowskim na mocy niniejszej 
dyrektywy.
3. Państwa członkowskie informują 
Komisję o swoich środkach 
wykonawczych związanych z ust. 2, a 
Komisja przekazuje te informacje 
pozostałym państwom członkowskim.
4. Organ odpowiedzialny za 
egzekwowanie przespisów dyrektywy 
informuje swój właściwy organ krajowy o 
środkach wykonawczych związanych z art. 
2.

Or. en

Poprawka 166
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Organ odpowiedzialny za egzekwowanie 

przepisów dyrektywy i jego zadania
1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza jeden organ odpowiedzialny 
za egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy uprawniony do monitorowania 
zgodności stron internetowych z ogólnymi 
wymogami dostępności sieci, o których 
mowa w art. 3, a także dopilnowuje, by 
organy te dysponowały niezbędnymi 
uprawnieniami oraz zasobami ludzkimi i 
finansowymi oraz by z nich korzystały w 
celu podejmowania odpowiednich 
środków przysługująych im na mocy 
niniejszej dyrektywy. Te właściwe organy 
współpracują z organizacjami 
reprezentującymi osoby niepełnosprawne.
2. Każde państwo członkowskie określa 
zadania, uprawnienia, organizację i 
zasady współpracy właściwych organów 
zgodnie z art. 7, obejmujące możliwość 
wnoszenia przez organizacje pozarządowe 
i związki konsumentów reprezentujące 
osoby niepełnosprawne skargi przed tymi 
organami w przypadku niewywiązania się 
z obowiązku spoczywającego na państwie 
członkowskim na mocy niniejszej 
dyrektywy.
3. Państwa członkowskie informują 
Komisję o swoich środkach 
wykonawczych związanych z ust. 2, a 
Komisja przekazuje te informacje 
pozostałym państwom członkowskim.
4. Organ odpowiedzialny za 
egzekwowanie przespisów dyrektywy 
informuje swój właściwy organ krajowy o 
środkach wykonawczych związanych z art. 
2.

Or. en



AM\941519PL.doc 67/101 PE514.740v01-00

PL

Uzasadnienie

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Poprawka 167
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Organ odpowiedzialny za egzekwowanie 

przepisów dyrektywy i jego zadania
1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza jeden organ odpowiedzialny 
za egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy uprawniony do monitorowania 
zgodności stron internetowych z ogólnymi 
wymogami dostępności sieci, o których 
mowa w art. 3. Te właściwe organy 
współpracują z organizacjami 
reprezentującymi osoby niepełnosprawne.
2. Każde państwo członkowskie określa 
zadania, uprawnienia, organizację i 
zasady współpracy właściwych organów 
zgodnie z art. 7, obejmujące możliwość 
wnoszenia przez skargi w przypadku 
niewywiązania się z obowiązku 
spoczywającego na państwie 
członkowskim na mocy niniejszej 
dyrektywy.
3. Państwa członkowskie informują 
Komisję o swoich środkach 
wykonawczych związanych z ust. 2 i 
informacje te są podawane do publicznej 
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wiadomości.

Or. en

Poprawka 168
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Procedura składania skargi

1) Każdy podmiot (osoba fizyczna lub 
prawna), którego zdaniem doszło do 
naruszenia niniejszej dyrektywy, może 
zgłosić tę kwestię, w stosownych 
przypadkach, właścicielom danej strony 
internetowej. 
2) W przypadku, gdy podmiot nie uzyska 
tą drogą satysfakcjonującego rozwiązania, 
skargi mogą być kierowane do wszystkich 
właściwych organów określonych w art. 6 
ust. 2 lit. b). 

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku braku mechanizmu egzekwowania prawa istnieje obawa, że właściciele stron 
internetowych nie zajmą się kwestią dostępności w należyty sposób.

Poprawka 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b
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Środki wykonawcze i egzekucyjne
Do celów niniejszej dyrektywy, w 
szczególności jej art. 1 ust. 2, właściwe 
organy państw członkowskich są 
uprawnione między innymi do 
podejmowania w miarę potrzeby środków 
wyszczególnionych poniżej:
a) w odniesieniu do dowolnej strony 
internetowej:
(i) do zbadania w odpowiednim terminie 
skargi dotyczącej niedostępności danej 
strony internetowej,
(ii) do bycia centrum zasobów dla 
instytucji i organów publicznych,
(iii) do szkolenia urzędników służby 
cywilnej oraz pracowników instytucji i 
organów publicznych w dziedzinie 
dostępności sieci i usług opartych na sieci,
(iiii) do wydawania zaleceń w celu 
wykonania niniejszej dyrektywy,
b) w odniesieniu do dowolnej strony 
internetowej, która nie zapewnia pełnej 
dostępności:
(i) jeżeli brak pełnej zgodności nie 
narusza postanowień niniejszej dyrektywy, 
do wymagania, aby dana strona była 
oznaczona odpowiednimi, jednoznacznymi 
i zrozumiałymi ostrzeżeniami, w 
urzędowych językach państw 
członkowskich, w których jest ona 
prowadzona, na temat mogących wystąpić 
ograniczeń dostępności. 

Or. en

Poprawka 170
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b
Środki wykonawcze i egzekucyjne

Do celów niniejszej dyrektywy, w 
szczególności jej art. 1 ust. 2, właściwe 
organy państw członkowskich są 
uprawnione między innymi do 
podejmowania w miarę potrzeby środków 
wyszczególnionych poniżej:
a) w odniesieniu do dowolnej strony 
internetowej:
(i) do zbadania w odpowiednim terminie 
skargi dotyczącej niedostępności danej 
strony internetowej,
(ii) do bycia centrum zasobów dla 
instytucji i organów publicznych,
(iii) do szkolenia urzędników służby 
cywilnej oraz pracowników instytucji i 
organów publicznych w dziedzinie 
dostępności sieci i usług opartych na sieci,
(iiii) do wydawania zaleceń w celu 
wykonania niniejszej dyrektywy,
b) w odniesieniu do dowolnej strony 
internetowej, która nie zapewnia pełnej 
dostępności:
(i) jeżeli brak pełnej zgodności nie 
narusza postanowień niniejszej dyrektywy, 
do wymagania, aby dana strona była 
oznaczona odpowiednimi, jednoznacznymi 
i zrozumiałymi ostrzeżeniami, w 
urzędowych językach państw 
członkowskich, w których jest ona 
prowadzona, na temat mogących wystąpić 
ograniczeń dostępności. 

Or. en

Uzasadnienie

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
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inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Poprawka 171
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b
Środki wykonawcze i egzekucyjne

Do celów niniejszej dyrektywy właściwe 
organy państw członkowskich są 
uprawnione między innymi do 
podejmowania w miarę potrzeby środków 
wyszczególnionych poniżej:
(i) do zbadania w odpowiednim terminie 
skargi dotyczącej niedostępności danej 
strony internetowej,
(ii) do bycia centrum zasobów dla 
instytucji i organów publicznych,
(iii) do szkolenia urzędników służby 
cywilnej oraz pracowników instytucji i 
organów publicznych w dziedzinie 
dostępności sieci i usług opartych na sieci,
(iv) do wydawania zaleceń w celu 
wykonania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 172
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie na bieżąco 
monitorują przedmiotowe strony 
internetowe pod kątem zgodności z 
wymogami dostępności sieci przy pomocy 
metodyki przewidzianej w ust. 4.

1. Państwa członkowskie na bieżąco 
monitorują przedmiotowe strony 
internetowe pod kątem zgodności z 
wymogami dostępności sieci przy pomocy 
metodyki przewidzianej w ust. 4.

W tym celu każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ. Właściwy 
organ jest również odpowiedzialny za 
egzekwowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy i dysponuje zasobami 
niezbędnymi do realizacji swoich zadań. 
Właściwy organ współpracuje z 
organizacjami reprezentującymi osoby 
niepełnosprawne. Państwa członkowskie 
określają zadania, uprawnienia, 
organizację i warunki współpracy 
właściwych organów.
Państwa członkowskie informują Komisję 
o wyznaczonych właściwych organach do 
dnia 30 czerwca 2014 r.
Państwa członkowskie informują Komisję 
o zgodności przedmiotowych stron 
internetowych z niniejszą dyrektywą i 
informacje te są podawane do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Poprawka 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki niezbędne do powiadomienia 
użytkowników lub innych 
zainteresowanych stron w dostępny 
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sposób o możliwości złożenia skargi, o 
której mowa w akapicie pierwszym, przed 
wyznaczonym właściwym organem. 
Należy umożliwić złożenie skargi w łatwy 
sposób.

Or. en

Poprawka 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja tworzy grupę roboczą 
składającą się z przedstawicieli Komisji i 
przedstawicieli wyznaczonych przez 
państwa członkowskie, która spotyka się 
co rok w celu omawiania wyników 
monitorowania i wymiany najlepszych 
praktyk w zakresie wdrażania niniejszej 
dyrektywy.
Grupa ta aktywnie współpracuje z 
właściwymi zainteresowanymi stronami, w 
tym z osobami niepełnosprawnymi i 
organizacjami reprezentującymi ich 
interesy.

Or. en

Poprawka 175
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja tworzy grupę roboczą 
składającą się z przedstawicieli Komisji i 
przedstawicieli wyznaczonych przez 
państwa członkowskie, która spotyka się 
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co rok w celu omawiania wyników 
monitorowania i wymiany najlepszych 
praktyk w zakresie wdrażania niniejszej 
dyrektywy.
Grupa ta aktywnie współpracuje z 
właściwymi zainteresowanymi stronami, w 
tym z osobami niepełnosprawnymi i 
reprezentującymi je organizacjami.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie i krajowe organy publiczne muszą wykorzystać doświadczenie w tej dziedzinie 
osób niepełnosprawnych i organizacji reprezentujących ich interesy poprzez włączenie ich do 
prac grupy roboczej w celu omawiania wyników wdrażania niniejszej dyrektywy. 
Zaangażowanie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji będzie również 
zgodne z art. 4 ust. 3 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i ułatwi wdrażanie 
niniejszej dyrektywy, ponieważ potwierdzą one, czy dana strona internetowa jest dostępna z 
punktu widzenia użytkowników.

Poprawka 176
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja może utworzyć grupę roboczą 
składającą się z przedstawicieli Komisji i 
przedstawicieli wyznaczonych przez 
państwa członkowskie, która spotykałaby 
się co rok w celu omawiania wyników 
monitorowania i wymiany najlepszych 
praktyk w zakresie wdrażania niniejszej 
dyrektywy.
Grupa ta współpracuje z właściwymi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
osobami niepełnosprawnymi i 
organizacjami reprezentującymi ich 
interesy.

Or. en
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Poprawka 177
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja tworzy grupę roboczą, która 
spotyka się regularnie w celu 
monitorowania wdrażania niniejszej 
dyrektywy i wymiany związanych z nią 
najlepszych praktyk. Grupa ta powinna 
składać się z przedstawiciei wyznaczonych 
przez państwa członkowskie, 
przedstawicieli Komisji i społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 178
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Metodyka ta 
jest przejrzysta i porównywalna, można ją 
stosować w innych sytuacjach i powielać. 
Określa się ją w drodze bliskich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami 
reprezentującymi branżę i społeczeństwo 
obywatelskie, w szczególności organizacje 
reprezentujące osoby niepełnosprawne. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej najpóźniej rok po 
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przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na pilną potrzebę osiągnięcia dostępności stron internetowych metodykę stosowaną 
do monitorowania ich zgodności z wymogami dostępności sieci należy opracować najpóźniej 
rok po przyjęciu niniejszej dyrektywy. Ponadto zaangażowanie w opracowywanie tej metodyki 
właściwych zainteresowanych stron, w tym osób niepełnosprawnych i reprezentujących je 
organizacji, nada niezawodny charakter późniejszemu monitorowaniu.  

Poprawka 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Metodyka ta 
jest przejrzysta i porównywalna, można ją 
stosować w innych sytuacjach i powielać. 
Określa się ją w drodze bliskich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami 
reprezentującymi branżę i społeczeństwo 
obywatelskie, w szczególności organizacje 
reprezentujące osoby niepełnosprawne. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej najpóźniej rok po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Metodyka ta 
jest przejrzysta i porównywalna, można ją 
stosować w innych sytuacjach i powielać. 
Określa się ją w drodze bliskich 
konsultacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami 
reprezentującymi branżę i społeczeństwo 
obywatelskie, w szczególności organizacje 
reprezentujące osoby niepełnosprawne. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej najpóźniej rok po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 181
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Metodyka ta 
jest przejrzysta, porównywalna i można ją 
stosować w innych sytuacjach. Określa się 
ją w drodze bliskich konsultacji z 
właściwymi organizacjami 
reprezentującymi osoby niepełnosprawne. 
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Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 182
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych metodykę monitorowania 
przedmiotowych stron internetowych pod 
kątem zgodności z wymogami dostępności 
sieci określonymi w art. 3. Te akty 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Metodyka zostanie opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 183
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) i jest zgodna z metodologią badań 
naukowych, która łączy analizy 
przeprowadzane przez specjalistów z 
doświadczeniami użytkowników, w tym 
użytkowników niepełnosprawnych.
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Or. en

Poprawka 184
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ustalenia dotyczące sprawozdawczości 
państw członkowskich dla Komisji 
przyjmowane są przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych. Akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

6. Ustalenia dotyczące sprawozdawczości 
państw członkowskich dla Komisji 
przyjmowane są przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych. Akty te przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

Or. en

Poprawka 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie mają 
obowiązek podawania do wiadomości 
publicznej, w sposób łatwo dostępny, 
wykazu stron internetowych instytucji 
publicznych niezapewniających 
dostępności.

Or. es

Poprawka 186
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Sprawozdawczość

1. Co dwa lata państwa członkowskie 
przedkładają Komisji sprawozdania na 
temat wyników monitorowania 
przeprowadzanego zgodnie z art. 7, z 
uwzględnieniem danych pomiarowych 
oraz, w stosownych przypadkach, wykazu 
stron internetowych, o których mowa w 
art. 1 ust. 3. Sprawozdanie to jest 
podawane do wiadomości publicznej w 
łatwo dostępnych formatach.
2. Sprawozdanie to dotyczy również 
działań przeprowadzonych zgodnie z art. 
6, w tym ewentualnych wniosków 
ogólnych sporządzonych przez właściwe 
organy na podstawie monitorowania.
3. Ustalenia dotyczące sprawozdawczości 
państw członkowskich dla Komisji 
przyjmowane są przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych. Akty te przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 9 ust. 2.

Or. en

Poprawka 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Osoby niepełnosprawne i 
reprezentujące je organizacje są 
zaangażowane w działania na rzecz 
zdefiniowania nowych wymogów w 
dziedzinie dostępności sieci określonych w 
art. 3 ust. 1.
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Or. fr

Poprawka 188
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie to przeniesiono do art. 7.

Poprawka 189
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie to przeniesiono do art. 7.

Poprawka 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2014 r. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów. Przepisy 
przyjęte przez państwa członkowskie 
zawierają odniesienie do niniejszej 
dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2015 r. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów. Przepisy 
przyjęte przez państwa członkowskie 
zawierają odniesienie do niniejszej 
dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Or. es

Poprawka 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie ze swymi ramami 
administracyjnymi, instytucjonalnymi i 
prawnymi państwa członkowskie stosują 
środki, o których mowa w art. 3 ust. 1, do 
wszystkich stron internetowych:
a) należących do instytucji sektora 
publicznego na szczeblu krajowym – do 
dnia 31 grudnia 2015 r.;
b) należących do instytucji sektora 
publicznego na szczeblu regionalnym lub 
na szczeblu miast liczących ponad 
100 000 mieszkańców – do dnia 31 
grudnia 2016 r.;
c) należących do instytucji sektora 
publicznego na szczeblu lokalnym 
obejmującym mniej niż 100 000 
mieszkańców – do dnia 31 grudnia 
2017 r.;
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d) wykorzystywanych przez podmioty 
świadczące określone w załączniku 
podstawowe usługi dla obywateli – do 
dnia 31 grudnia 2017 r.

Or. es

Poprawka 192
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować środki, o których mowa w art. 3 
ust. 1, w odniesieniu do wszystkich 
nowych stron internetowych lub stron 
internetowych, których projekt uległ 
zmianie, z chwilą zakończenia okresu 
transpozycji niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 193
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować środki, o których mowa w art. 3 
ust. 1, w odniesieniu do wszystkich stron 
internetowych w terminie do dnia 30 
czerwca 2016 r.

Or. en
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Poprawka 194
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli ma zastosowanie art. 3 ust. 3, 
państwa członkowskie dołączają 
oświadczenie informujące użytkowników 
danej strony internetowej o tym, która jej 
część jest nadal niedostępna i z jakich 
powodów. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tym również Komisję. 

Or. en

Poprawka 195
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zaczynają 
stosować środki, o których mowa w art. 3 
ust. 1, zgodnie ze swoimi przepisami 
administracyjnymi, instytucjonalnymi i 
prawnymi w odniesieniu do każdej nowej 
strony internetowej należącej do instytucji 
sektora publicznego z chwilą wejścia 
niniejszej dyrektywy w życie oraz w 
odniesieniu do wszystkich stron 
internetowych: 
a) należących do instytucji sektora 
publicznego na szczeblu krajowym i 
federalnym do dnia 31 grudnia 2015 r.;
b) należących do instytucji sektora 
publicznego na szczeblu regionalnym lub 
dotyczących ośrodków miejskich o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 000 do dnia 31 
grudnia 2016 r.;
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c) należących do instytucji sektora 
publicznego na szczeblu lokalnym do dnia 
31 grudnia 2017 r.;
d) obsługiwanych przez podmioty 
świadczące podstawowe usługi dla 
obywateli do dnia 31 grudnia 2017 r., przy 
czym rodzaje tych stron wyszczególniono 
w załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.

Poprawka 196
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 

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 dwóch lat od jej wejścia w życie, 
a ustalenia tego sprawozdania podaje do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 197
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 198
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Usługi krajowe, regionalne i 
administracyjne: certyfikaty prawne, 
dokumenty tożsamości, deklaracje 
składane na policji, wsparcie prawne, 
wybory, usługi rozstrzygania sporów w 
internecie

Or. en

Poprawka 199
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym: zabezpieczenie 
społeczne, usługi związane z 
zatrudnieniem i szkoleniem, 
mieszkalnictwo socjalne, opieka nad 
dziećmi, opieka długoterminowa, usługi z 
zakresu pomocy socjalnej

Or. en
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Poprawka 200
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – 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, np. zasiłki dla bezrobotnych, 
dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot 
lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia 
dla studentów

Or. en

Uzasadnienie

Dwukropek mógłby oznaczać ograniczony wykaz wymienionych po nim przykładów. Skrót 
„np.” oznacza, że następujący po nim wykaz ma charakter przykładowy, a nie zamknięty. 

Poprawka 201
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Usługi sieciowe: gaz, elektryczność, 
woda, usługi pocztowe, telekomunikacja

Or. en

Poprawka 202
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Dokumenty tożsamości: paszporty lub
prawa jazdy

4) Dokumenty tożsamości, np. paszporty,
prawa jazdy



PE514.740v01-00 88/101 AM\941519PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Dwukropek mógłby oznaczać ograniczony wykaz wymienionych po nim przykładów. Skrót 
„np.” oznacza, że następujący po nim wykaz ma charakter przykładowy, a nie zamknięty. 

Poprawka 203
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Usługi związane z transportem

Or. en

Poprawka 204
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Edukacja podstawowa, średnia i 
wyższa, uczenie się przez całe życie oraz 
kursy lub zajęcia pozaszkolne oferowane 
przez instytucje publiczne

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie tej dziedziny ustawodawstwa usługi świadczone w ogólnym interesie, 
takie jak edukacja, należy objąć zakresem niniejszej dyrektywy. W przypadku tej kluczowej 
usługi konieczne jest podejście całościowe.

Poprawka 205
Claude Moraes
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) Usługi bankowe i ubezpieczeniowe

Or. en

Poprawka 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Rekrutacja na studia wyższe lub do 
szkół wyższych

10) Szkolnictwo podstawowe, średnie i 
wyższe oraz kształcenie dorosłych

Or. es

Poprawka 207
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Rekrutacja na studia wyższe lub do 
szkół wyższych

10) Zapisy do szkół podstawowych i 
średnich, rekrutacja na studia wyższe lub 
do szkół wyższych oraz uczenie się przez 
całe życie

Or. en

Poprawka 208
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) Zapisy na konkursy na stanowiska 
pracowników służby cywilnej 

Or. fr

Poprawka 209
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10 b) Zapisy na egzaminy końcowe w 
szkołach średnich

Or. fr

Poprawka 210
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Zgłaszanie zmiany miejsca pobytu 11) Zgłaszanie miejsca pobytu i jego 
zmiany

Or. en

Poprawka 211
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) Usługi informacyjne biur informacji 
turystycznej 

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się na terytorium Europy należy zapewnić 
dostęp do wszystkich usług informacyjnych, jakie oferują na swoich stronach internetowych 
biura informacji turystycznej. 

Poprawka 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

12) Usługi zdrowotne

Or. es

Poprawka 213
Claude Moraes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

12) Usługi związane z ochroną zdrowia: w 
tym dostęp do elektronicznej 
dokumentacji medycznej, interaktywna 
informacja na temat dostępności 
świadczeń, usługi online dla pacjentów, 
umawianie wizyt.
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Or. en

Poprawka 214
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dwukropek mógłby oznaczać ograniczony wykaz wymienionych po nim przykładów. Skrót 
„np.” oznacza, że następujący po nim wykaz ma charakter przykładowy, a nie zamknięty. 

Poprawka 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) Usługi dotyczące zaopatrzenia w gaz, 
ogrzewania, energii elektrycznej i wody

Or. es

Poprawka 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) Usługi związane z gazem, 
ogrzewaniem, elektrycznością i wodą

Or. en

Poprawka 217
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) Strony internetowe podmiotów 
prowadzących działalność kulturalną i 
naukową

Or. en

Uzasadnienie

Kultura i wiedza powinny być również dostępne. Dlatego w załączniku należy też ująć 
wszelkie treści i usługi internetowe takich podmiotów jak biblioteki, muzea, teatry itp.

Poprawka 218
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) Podstawowe usługi medialne i 
informacyjne (np. internetowe wydania 
gazet, mediateki etc.)

Or. de

Poprawka 219
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) Usługi związane z transportem

Or. es

Poprawka 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) Usługi związane z transportem 
publicznym

Or. en

Poprawka 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12c) Usługi pocztowe

Or. es

Poprawka 222
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12c) Edukacja podstawowa, średnia i 
wyższa, uczenie się przez całe życie oraz 
kursy lub zajęcia pozaszkolne oferowane 
przez instytucje publiczne

Or. en

Poprawka 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12c) Podstawowe usługi bankowe i 
ubezpieczeniowe (takie jak zwykły 
rachunek płatniczy, ubezpieczenie stałych 
elementów mieszkania i ubezpieczenie 
budynku, ubezpieczenie na życie czy 
ubezpieczenie zdrowotne)

Or. en

Poprawka 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12d) Sieci i usługi łączności elektronicznej

Or. es
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Poprawka 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12d) Usługi pocztowe

Or. en

Poprawka 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12e) Usługi związane z edukacją 
podstawową, średnią i wyższą

Or. en

Poprawka 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12e) Podstawowe usługi bankowe i 
ubezpieczeniowe (np. podstawowe 
rachunki płatnicze, ubezpieczenie domu i 
znajdującego się w nim mienia, 
ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie 
zdrowotne)
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Or. es

Poprawka 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12f) Ustawowe i uzupełniające systemy 
zabezpieczenia społecznego o różnych 
formach organizacji (wzajemnych lub 
branżowych), obejmujące najistotniejsze 
zagrożenia życiowe, np. związane ze 
zdrowiem, starością, wypadkami przy 
pracy, bezrobociem, emeryturą i 
niepełnosprawnością

Or. es

Poprawka 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12f) Usługi ustawowych i uzupełniających 
systemów zabezpieczeń społecznych, 
organizowane na różne sposoby 
(organizacja wzajemnych zobowiązań lub 
organizacja zawodowa), obejmujące 
podstawowe ryzyka w życiu, takie jak te 
związane ze zdrowiem, starzeniem się, 
wypadkami przy pracy, bezrobociem, 
wiekiem emerytalnym i 
niepełnosprawnością;

Or. en
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Poprawka 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12g) Usługi opieki nad dziećmi

Or. es

Poprawka 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12g) Informacje publiczne

Or. en

Poprawka 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12h) Inne istotne usługi świadczone 
bezpośrednio na rzecz obywateli w celu
ułatwienia włączenia społecznego i 
ochrony praw podstawowych (np. pomoc 
dla osób przeżywających kryzys osobisty, 
taki jak zadłużenie lub brak zatrudnienia, 
usługi służące reintegracji lub 
rehabilitacji lub usługi z zakresu 
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mieszkalnictwa socjalnego dla osób 
znajdujących się w trudnym położeniu lub 
dla mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych)

Or. es

Poprawka 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12h) Usługi ratownicze związane z 
telefonem 112

Or. en

Poprawka 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12i) Edukacja publiczna

Or. en

Poprawka 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 i (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12i) Wybory lokalne, regionalne, krajowe 
i europejskie

Or. es

Poprawka 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12j) Sieci społecznościowe

Or. es

Poprawka 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12j) Działalność kulturalna

Or. en

Poprawka 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12k) Działalność kulturowa i ośrodki 
kultury
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Or. es

Poprawka 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 12 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12l) Punkty informacyjno-turystyczne

Or. es

Poprawka 240
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje stron internetowych podmiotów 
świadczących usługi w interesie ogólnym
(określone w art. 1 ust. 2 lit. b))
(1) Usługi transportowe
(2) Usługi pocztowe
(3) Usługi informacyjne w zakresie 
procesów wyborczych
(4) Usługi energetyczne
(5) Usługi komunikacyjne
(6) Podstawowe usługi bankowe
(7) Usługi medyczne

Or. fr


