
PR\937414PL.doc PE513.011v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2012/0340(COD)

27.5.2013

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Jorgo Chatzimarkakis



PE513.011v01-00 2/34 PR\937414PL.doc

PL

PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0721),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję 
Parlamentowi (C7-0394/2012),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art.55 Regulaminu Parlamentu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,
a także opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Kultury i Edukacji 
(A7–0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zamierza ona wprowadzić 
znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w sprawie dostępności stron internetowych 
instytucji sektora publicznego

w sprawie dostępności stron internetowych 
instytucji sektora publicznego oraz stron 
internetowych obsługiwanych przez 
podmioty świadczące podstawowe usługi 

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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dla obywateli

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 3

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 

(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 stron 
internetowych obsługiwanych przez 
podmioty świadczące podstawowe usługi 
dla obywateli. Ograniczyłoby to 
niepewność programistów internetowych
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technologicznym wymogów dostępności 
nie będzie hamowało innowacyjności,
a może ją wręcz stymulować.

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

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

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 publicznych
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.

Or. en

Poprawka 5

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 

(19) Celem dyrektywy powinno być 
zapewnienie, w oparciu o wspólne 
wymogi, dostępności stron internetowych
wszystkich instytucji sektora publicznego
i stron internetowych obsługiwanych 
przez podmioty świadczące podstawowe 
usługi, które mają istotne znaczenie dla
społeczeństwa. Objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy rodzaje stron internetowych
obsługiwanych przez podmioty świadczące 
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sporządzenia wykazu przedstawionego
w załączniku.

podstawowe usługi należy wyszczególnić
w załączniku.

Or. en

Poprawka 6

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 
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.

(20) Niniejsza dyrektywa określa wymogi 
dostępności sieci dla stron internetowych
wszystkich instytucji sektora publicznego
i stron internetowych obsługiwanych 
przez podmioty świadczące podstawowe 
usługi. 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 na 
potrzeby określenia 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. en
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Poprawka 7

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 przedmiotowej
strony internetowej 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 regularnie składać 
sprawozdania na temat wyników 
monitorowania, a w bardziej ogólnym 
ujęciu, na temat wykazu działań podjętych
w zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby zapewnić zgodność sposobu 
udostępniania przedmiotowych stron 
internetowych z wymogami dostępności 
sieci określonymi w niniejszej dyrektywie, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w celu ewentualnego 
uszczegółowienia tych wymogów oraz 
ustalenia normy europejskiej lub części
normy europejskiej, która w razie braku 

(26) Aby zapewnić zgodność sposobu 
udostępniania przedmiotowych stron 
internetowych z wymogami dostępności 
sieci określonymi w niniejszej dyrektywie
oraz aby zapewnić, że wymogi te będą 
jasne i zrozumiałe dla interesariuszy 
zaangażowanych we wdrażanie niniejszej 
dyrektywy, w tym dla zewnętrznych 
programistów internetowych
i wewnętrznych pracowników 
administracji publicznej, należy przekazać 
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norm zharmonizowanych pozwalałaby na 
domniemanie zgodności z wymogami 
dostępności sieci w odniesieniu do 
przedmiotowych stron internetowych 
spełniających taką normę lub jej części.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie.

Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu
przedstawienia, w miarę potrzeby, 
dalszych szczegółów dotyczących tych 
wymogów bez zmieniania ich oraz w celu
ustalenia norm europejskich lub części
norm europejskich, które w razie braku 
norm zharmonizowanych pozwalałyby na 
domniemanie zgodności z wymogami 
dostępności sieci w odniesieniu do 
przedmiotowych stron internetowych 
spełniających taką normę lub jej części.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie.

Or. en

Poprawka 9

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 
poziomie unijnym, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
przewidzianą w art. 5 Traktatu o Unii 

(28) Z uwagi na fakt, iż cel niniejszej 
dyrektywy, tj. stworzenie 
zharmonizowanego rynku dostępności 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego i stron internetowych 
obsługiwanych przez podmioty świadczące 
podstawowe usługi dla obywateli, 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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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,

Or. en

Poprawka 10

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 stron internetowych 
obsługiwanych przez podmioty świadczące 
podstawowe usługi dla obywateli – dla 
wszystkich użytkowników, szczególnie dla 
osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 11

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 i stron internetowych 
obsługiwanych przez podmioty świadczące 
podstawowe usługi dla obywateli, przy 
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czym rodzaje tych stron określono
w załączniku.

Or. en

Poprawka 12

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

Or. en

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się
w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw 
określonych w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) „instytucje sektora publicznego” 
oznaczają państwo, jednostki samorządu 
terytorialnego, podmioty prawa 
publicznego zgodnie z definicją w art. 1 
ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE oraz związki 
złożone z jednej lub wielu takich jednostek 
lub z jednego lub wielu takich podmiotów 
prawa publicznego;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b) „strony internetowe należące do 
instytucji sektora publicznego” oznaczają 
strony internetowe opracowane, 
zamówione w drodze przetargu, 
utrzymywane lub współfinansowane przez 
instytucje sektora publicznego; 

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt -1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c) „strony internetowe obsługiwane 
przez podmioty świadczące podstawowe 
usługi dla obywateli” oznaczają strony 
internetowe, o których mowa
w załączniku;

Or. en
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Poprawka 17

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, w tym strony zaprojektowane tak, 
by były dostępne za pomocą urządzenia 
mobilnego lub w dowolny inny sposób;

Or. en

Poprawka 18

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 
ta zewnętrzna strona internetowa jest 



PR\937414PL.doc 15/34 PE513.011v01-00

PL

jedynym sposobem przekazywania 
użytkownikowi informacji i świadczenia 
usługi na jego rzecz;

Or. en

Poprawka 19

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 treści stron internetowych
i prezentowania ich użytkownikom, w tym 
przeglądarki internetowe, odtwarzacze 
multimedialne, wtyczki programowe i inne 
programy pozwalające na pobieranie
i przedstawianie treści stron internetowych 
oraz na interakcję z nimi bez względu na 
urządzenie wykorzystywane do tej 
interakcji; jeżeli aplikacja mobilna 
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 20

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 

skreślony



PE513.011v01-00 16/34 PR\937414PL.doc

PL

złożone z jednej lub kilku takich instytucji 
lub z jednego lub kilku takich podmiotów 
prawa publicznego.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – 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; 
dostępność sieci wiąże się przede 
wszystkim z zasadami i technikami, które 
poprawiają percepcję, nawigację, obsługę, 
interakcję i zrozumienie przez 
użytkowników, a także obejmuje 
technologię wspomagającą lub 
komunikację usprawniającą
i alternatywną; 

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 24

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.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 25

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 8
w celu przedstawienia, w miarę potrzeby, 
dalszych szczegółów dotyczących
wymogów dostępności sieci określonych
w ust. 1 bez ich zmieniania.  

Or. en

Poprawka 27

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. Informacje te są 
przekazywane w łatwo dostępnych 
formatach.

Or. en
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Poprawka 28

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 ust. 1 na wszystkie 
strony internetowe inne niż przedmiotowe 
strony internetowe, w szczególności na 
strony internetowe objęte istniejącymi 
przepisami krajowymi lub stosownymi 
środkami dotyczącymi dostępności sieci.

Or. en

Poprawka 29

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
i społeczeństwo obywatelskie, przy 
wsparciu ze strony Komisji, w celu 
dokonywania przeglądu zmian rynkowych
i technologicznych oraz postępów
w zakresie dostępności sieci na potrzeby
regularnej sprawozdawczości, o której 
mowa w art. 7a, oraz w celu wymiany 
najlepszych praktyk.

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie i sprawozdawczość Monitorowanie

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 

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. Państwa 
członkowskie informują Komisję do dnia 
30 czerwca 2014 r. o wyznaczonych 
właściwych organach.

Or. en

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wyznaczony właściwy organ 
odpowiada również za monitorowanie 
wszelkich skarg złożonych przez 
użytkowników lub inne zainteresowane 
strony w sprawie niespełnienia wymogów 
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dostępności sieci w odniesieniu do 
przedmiotowych stron internetowych,
o których mowa w art. 3 ust. 1.
Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do powiadomienia 
użytkowników lub innych 
zainteresowanych stron o możliwości 
złożenia skargi, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przed wyznaczonym 
właściwym organem.

Or. en

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja tworzy grupę roboczą 
składającą się z przedstawicieli Komisji
i przedstawicieli wyznaczonych przez 
państwa członkowskie, która spotyka się 
regularnie na zaproszenie Komisji w celu 
omawiania wyników monitorowania
i wymiany najlepszych praktyk w zakresie 
wdrażania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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o których mowa w art. 1 ust. 3.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje 
również działania podjęte zgodnie z art. 6.

skreślony

Or. en

Poprawka 36

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 odpowiednimi 
interesariuszami reprezentującymi 
przemysł 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.

Or. en
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Poprawka 37

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Sprawozdawczość

1. Państwa członkowskie regularnie 
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 
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aktów wykonawczych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie
z procedurą doradczą, o której mowa
w art. 9 ust. 2.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji za naruszenie 
przepisów krajowych przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz przyjmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
wdrożenia tych sankcji. Przewidziane 
sankcje są skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające.
W terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. 
państwa członkowskie powiadamiają
o tych przepisach Komisję, a także 
bezzwłocznie powiadamiają ją
o wszystkich późniejszych zmianach, które 
tych przepisów dotyczą.

Or. en

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie ze swymi przepisami 
administracyjnymi, instytucjonalnymi
i prawnymi państwa członkowskie stosują 
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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 2016 r.,
b) należących do instytucji sektora 
publicznego na szczeblu regionalnym do 
dnia 31 grudnia 2018 r.,
c) należących do instytucji sektora 
publicznego na szczeblu lokalnym do dnia 
31 grudnia 2020 r.,
d) obsługiwanych przez podmioty 
świadczące podstawowe usługi dla 
obywateli do dnia 31 grudnia 2020 r., przy 
czym rodzaje tych stron wyszczególniono
w załączniku.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja dokonuje przeglądu stosowania 
niniejszej dyrektywy i składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowne sprawozdanie w terminie do ...*.
W sprawozdaniu tym ocenia się, czy 
osiągnięto cele niniejszej dyrektywy,
w szczególności w odniesieniu do 
zwiększenia dostępności stron 
internetowych, z uwzględnieniem 
konwergencji technologii oraz stosowania 
innych technologii i urządzeń w celu 
uzyskania dostępu do treści 
internetowych.
___________
* Dz.U.: proszę wpisać datę: trzy lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje stron internetowych instytucji 
sektora publicznych

Rodzaje stron internetowych
obsługiwanych przez podmioty świadczące 
podstawowe usługi dla obywateli

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Podatki dochodowe: deklaracje, 
informacje o wymiarze podatku

1) Usługi związane z gazem, ogrzewaniem, 
elektrycznością i wodą

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Usługi poszukiwania zatrudnienia 
oferowane przez urzędy pracy

2) Usługi związane z transportem

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – 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) Usługi pocztowe

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Dokumenty tożsamości: paszporty lub 
prawa jazdy

4) Sieci i usługi łączności elektronicznej

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) Rejestracja pojazdów 5) 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
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Wnioski o pozwolenie na budowę 6) Szkolnictwo podstawowe, średnie
i wyższe

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Zgłaszanie zdarzeń policji, np.
w przypadku kradzieży

7) Ustawowe i uzupełniające systemy 
zabezpieczenia społecznego o różnych 
formach organizacji (wzajemnych lub 
branżowych), pokrywające najistotniejsze
z życiowych zagrożeń, w tym związane ze 
zdrowiem, z podeszłym wiekiem, 
wypadkami przy pracy, bezrobociem, 
emeryturą i niepełnosprawnością

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Biblioteki publiczne, np. katalogi
i wyszukiwarki

8) Usługi związane z ochroną zdrowia

Or. en
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) Wnioski o wydanie aktu urodzenia lub 
małżeństwa oraz ich wydawanie

9) Usługi w zakresie opieki nad dziećmi

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) Rekrutacja na studia wyższe lub do 
szkół wyższych

10) Inne istotne usługi świadczone 
bezpośrednio na rzecz obywateli służące 
ułatwieniu włączenia społecznego
i ochronie praw podstawowych (takie jak 
pomoc osobom przeżywającym kryzys 
osobisty, np. usługi ułatwiające uporanie 
się z długiem, bezrobociem, reintegracją 
lub rehabilitacją czy mieszkalnictwo 
socjalne dla obywateli znajdujących się
w trudnym położeniu lub dla mniej 
uprzywilejowanych grup społecznych)

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Zgłaszanie zmiany miejsca pobytu skreślony

Or. en
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – 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.

skreślony

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dobie technologii cyfrowej coraz częściej udziela się informacji i świadczy usługi przez 
internet. W związku z tym liczba stron internetowych podmiotów sektora publicznego
i prywatnego szybko rośnie. Obecnie istnieje już ponad 761 000 stron internetowych samych 
instytucji sektora publicznego oferujących dostęp do informacji i usług. Jednak w tej chwili 
mniej niż 10% stron internetowych w UE spełnia standardy dostępności sieci. 

Na unijny rynek związany z dostępnością sieci składa się ponad 175 000 przedsiębiorstw. 
Obroty wytwarzane przez około miliona osób zatrudnionych w sektorze oprogramowania 
internetowego szacuje się na mniej więcej 144 miliardy EUR. Znaczenie ekonomiczne 
dostępności sieci dla UE oraz wielka przepaść dzieląca niedostępne strony internetowe 
sprawiają, że sektor ten jest lukratywnym biznesem w dziedzinie komunikacji społecznej
i charakteryzuje się znacznym potencjałem w zakresie wzrostu gospodarczego i włączenia 
społecznego.  Dlatego też dostępność sieci może przyczynić się do dalszego rozwoju 
jednolitego rynku i zapewnić wszystkim obywatelom UE powszechny dostęp do usług.

Dostępność sieci ma wielkie znaczenie, ponieważ umożliwia ona korzystanie ze stron 
internetowych wszystkim obywatelom, w tym osobom niepełnosprawnym. Instytucje sektora 
publicznego i wszelkie podmioty świadczące podstawowe usługi dla obywateli muszą 
stosować zasadę dostępności sieci, która sprzyja włączeniu społecznemu, aby wywiązać się ze 
spoczywających na nich zobowiązaniach względem wszystkich obywateli. 

Kontekst polityczny

W celu pobudzenia postępu i poprawy dostępności sieci instytucje UE podjęły dotychczas 
wiele działań, takich jak: europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-
2020, plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015, europejska agenda 
cyfrowa, finansowane przez UE programy wspierające badania i rozwój w dziedzinie 
rozwiązań technologicznych związanych z dostępnością sieci. Ponadto odniesienia do 
dostępności sieci znajdują się też w przeglądzie dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. 
Państwa członkowskie zobowiązały się do ogólnej poprawy dostępności stron internetowych 
instytucji publicznych. W szczególności w deklaracji ministerialnej z Rygi zapisano, że strony 
internetowe wszystkich instytucji publicznych powinny być dostępne do 2010 r. 

Mimo że państwa członkowskie wdrożyły już przepisy w dziedzinie dostępności sieci lub 
przyjęły inne środki w tym zakresie, na wewnętrznym rynku nadal istnieją bariery wynikające 
ze znacznych różnic w podejściu poszczególnych państw europejskich.

Wniosek Komisji

Z uwagi na powyższe Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego (COM(2012)0721). W tym 
projekcie dyrektywy określono szczegółowe przepisy techniczne, zgodnie z którymi państwa 
członkowskie udostępniają treść pewnych rodzajów stron internetowych instytucji sektora 
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publicznego (udzielających informacji i świadczących usługi o istotnym znaczeniu dla 
udziału obywateli w życiu gospodarczym i społecznym). Dyrektywa ma na celu zbliżenie 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego poprzez 
określenie zharmonizowanych wymogów.

Opinia sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie dyrektywy oraz fakt, 
że uznano w nim konieczność zharmonizowania na szczeblu UE środków krajowych 
dotyczących sektora publicznego w celu położenia kresu rozdrobnieniu rynku związanego
z dostępnością sieci oraz brakowi zaufania do niego. 

Mimo że sprawozdawca popiera cele projektu dyrektywy, uważa, że środki zaproponowane 
przez Komisję nie są ani wystarczające, ani dostatecznie dalekosiężne, aby można było 
skutecznie zmierzać do zakończenia tworzenia jednolitego rynku. Ma on również świadomość 
tego, że dostęp do informacji jest zaledwie pierwszą spośród wielu barier, jakie napotykają
w codziennym życiu zwłaszcza osoby niepełnosprawne. Dlatego w niniejszym projekcie 
sprawozdania zaleca się rozszerzenie zakresu dyrektywy i wdrożenie dodatkowych środków
w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i egzekwowania przepisów, co umożliwiłoby 
usunięcie braków w obecnym tekście.

Przedmiot i zakres

Artykuł 1 określa zakres dyrektywy i zawiera odniesienie do wykazu dwunastu rodzajów 
stron internetowych instytucji sektora publicznego, które – według analizy porównawczej
z 2001 r. dotyczącej administracji elektronicznej – mają istotne znaczenie dla udziału 
obywateli w życiu gospodarczym i społecznym. Ten wykaz rodzajów stron internetowych nie 
jest jednak wyczerpujący i nie obejmuje zdecydowanej większości usług publicznych
i podstawowych usług dla obywateli.  

Komisja Europejska wspomina o „hipotetycznym efekcie zewnętrznym”, który miałby 
spowodować udostępnienie innych stron internetowych przez instytucje sektora publicznego. 
Sprawozdawcę niepokoi fakt, że ten mechanizm „efektu zewnętrznego” nie przyniósłby 
pożądanego rezultatu, gdyż opiera się na dobrowolnym przestrzeganiu przepisów. Nie 
wykazano, czy strategia ta się sprawdza i nie poparto jej dowodami.

Dlatego też sprawozdawca dąży do zniwelowania luki między podejściem Komisji
a zmieniającą się szybko w dzisiejszych czasach rzeczywistością informacyjną
i komunikacyjną. Sugeruje objęcie zakresem dyrektywy stron internetowych wszystkich 
instytucji sektora publicznego oraz stopniowe wdrożenie w odniesieniu do nich postanowień 
dyrektywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym do 2020 r. Ponadto ograniczoną 
liczbę stron internetowych innych podmiotów świadczących podstawowe usługi dla obywateli 
również należy objąć zakresem dyrektywy i wdrożyć w odniesieniu do nich jej postanowienia 
do 2020 r. Wykaz rodzajów stron internetowych obsługiwanych przez podmioty świadczące 
podstawowe usługi dla obywateli znajduje się w załączniku. 

Nowy zakres odzwierciedlałby wiążące obowiązki określone w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz podjęte w europejskiej agendzie 
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cyfrowej zobowiązania do propagowania włączenia cyfrowego i zaufania do rynku, aby 
umożliwić dostęp pozbawiony wszelkich barier.

Definicje

Definicje zaproponowane przez Komisję nie odzwierciedlają istotnych zmian 
technologicznych. Informacje i usługi uzyskuje się w internecie coraz częściej przy pomocy 
podręcznych urządzeń mobilnych, a nie komputerów stacjonarnych.  Urządzenia mobilne
i mobilne aplikacje internetowe tworzone przez właścicieli stron internetowych stają się 
ulubionymi aplikacjami klienckimi. Zawarte w art. 2 dyrektywy definicje „przedmiotowych 
stron internetowych”, „treści stron internetowych” i „aplikacji klienckiej” muszą zatem 
wyraźnie uwzględniać ten fakt. 

Poza tym sprawozdawca sugeruje doprecyzowanie definicji „treści stron internetowych”
i uwzględnienie w szczególności funkcji udostępnianych za pośrednictwem stron 
internetowych zewnętrznych w stosunku do strony internetowej danej instytucji publicznej 
lub danego podmiotu, tak by objąć je zakresem dyrektywy wyłącznie wtedy, gdy zewnętrzna 
strona internetowa jest jedynym sposobem przekazywania użytkownikowi informacji
i świadczenia usługi na jego rzecz. 

Wymogi dostępności sieci

Sprawozdawca opowiada się za ambitnym podejściem i dlatego dąży do „umożliwienia” 
interoperacyjności z innymi aplikacjami klienckimi stron internetowych instytucji sektora 
publicznego i stron internetowych innych podmiotów świadczących podstawowe usługi dla 
obywateli. Umożliwienie interoperacyjności ma kluczowe znaczenie dla osób używających 
technologii wspomagającej w celu uzyskania dostępu do tych stron internetowych. 

Monitorowanie i sprawozdawczość

Artykuł 7 określa spoczywający na państwach członkowskich obowiązek monitorowania
i sprawozdawczości w odniesieniu do regularnego aktualizowania treści internetowych. 
Komisja powinna opracować podstawową metodykę w drodze bliskich konsultacji
z odpowiednimi zainteresowanymi stronami reprezentującymi przemysł i społeczeństwo 
obywatelskie. Metodyka ta powinna opierać się na przejrzystych i reprezentatywnych 
zasadach, które można stosować w innych sytuacjach.  Sprawozdawca proponuje dwa osobne 
artykuły dotyczące monitorowania i sprawozdawczości, aby zapewnić wyraźne rozróżnienie 
obu obowiązków i bardziej czytelny układ tekstu.

Sprawozdawca pozytywnie ocenia wprowadzenie przez Komisję stałego monitorowania. 
Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ odpowiedzialny za monitorowanie, 
którego zadaniem jest śledzenie wszelkich skarg złożonych przez użytkowników stron 
internetowych lub inne zainteresowane strony w sprawie niespełnienia wymogów dostępności 
sieci w odniesieniu do przedmiotowych stron internetowych 

Dla dobra przejrzystości mechanizm monitorowania przewiduje ponadto otwarty system 
danych, w którym państwa członkowskie podają do publicznej wiadomości sprawozdanie 
dotyczące wyników przeprowadzonego monitorowania. W tym kontekście grupa robocza 
składającą się z przedstawicieli Komisji i przedstawicieli wyznaczonych przez państwa 
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członkowskie spotyka się regularnie na zaproszenie Komisji w celu dalszego omawiania 
wyników monitorowania i wymiany najlepszych praktyk. 

Sprawozdawca popiera zasadę pomocniczości, zgodnie z którą istotne parametry 
wykonawcze pozostawia się w gestii państw członkowskich. Stąd państwa członkowskie 
przyjmują wszelkie środki, by stworzyć skuteczny mechanizm egzekwowania przepisów, 
określając zasady dotyczące skutecznych i proporcjonalnych sankcji za naruszenie przepisów 
krajowych. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach do dnia 30 
czerwca 2014 r.

Akty delegowane

Komisja Europejska domaga się przekazania uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych
w celu określenia, w miarę potrzeby, zharmonizowanych wymogów dostępności sieci
określonych w art. 3.  

Sprawozdawcę niepokoi fakt, że wraz ze zmianą wymogów w art. 3 nastąpiłaby zmiana 
trzonu dyrektywy. Z tego powodu zaleca ograniczenie stosowania uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych wyłącznie do niektórych sytuacji i celów bez zmieniania samych 
wymogów.


