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Europejski akt w sprawie dostępności
Aby zapewnić pełen udział osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i ograniczyć rozproszenie przepisów
dotyczących ich dostępu do produktów i usług, Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowej dyrektywy
często określanej mianem Europejskiego aktu w sprawie dostępności. Akt ten ma zapewnić wspólną unijną
definicję wymogów w zakresie dostępności oraz ramy ich wdrażania dla określonych produktów i usług na rynku
wewnętrznym. Po zakończeniu negocjacji trójstronnych, które doprowadziły do wstępnego porozumienia w
grudniu 2018 r., Parlament Europejski powinien głosować nad tym wnioskiem podczas marcowej sesji plenarnej.

Kontekst

W Unii Europejskiej (UE) żyje ponad 70 mln osób niepełnosprawnych. Odsetek ten prawdopodobnie
wzrośnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Jak wszyscy obywatele UE, osoby niepełnosprawne mają
prawo do dostępności, tj. „do samodzielnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa we wszystkich
aspektach życia”. W swojej Karcie praw podstawowych UE uznaje zagwarantowanie dostępności osobom
niepełnosprawnym za prawo podstawowe (art. 21 i 26). W tej dziedzinie kompetencji dzielonych z
państwami członkowskimi UE ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób
niepełnosprawnych. Jednak osoby niepełnosprawne zazwyczaj borykają się z szeregiem wyzwań, które
utrudniają ich codzienne życie. Aby zaradzić tej sytuacji, Komisja Europejska przyjęła Europejską strategię
w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020, w której położyła nacisk na dostępność jako jeden ze
swoich priorytetów. Od tego czasu Komisja wspiera dostępność w swojej agendzie cyfrowej, poświęcając
dużą uwagę udzielaniu pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej podróżującym drogą
lotniczą, a także inwestuje w opracowanie wspólnych i dobrowolnych norm dostępności w konkretnych
dziedzinach, takich jak technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i środowisko zbudowane. W
odniesieniu do dostępności produktów i usług, zapobieganie przeszkodom stwarzającym problemy dla
osób niepełnosprawnych przy korzystaniu z produktów, usług lub infrastruktury, a także usuwanie tych
przeszkód jest niewystarczające, a otoczenie regulacyjne na rynku UE cechuje rozproszenie.

Wniosek Komisji Europejskiej

W grudniu 2015 r. Komisja przyjęła wniosek, który powinien znacznie poprawić właściwe funkcjonowanie
rynku wewnętrznego dostępnych produktów i usług dzięki pomocy przy usuwaniu przeszkód między
państwami członkowskimi. Projekt dyrektywy ma dwa główne cele. Po pierwsze, jego celem jest
harmonizacja wymogów w zakresie dostępności szeregu produktów i usług. Szczególną uwagę poświęca
się komputerom, telefonom, telewizorom, usługom medialnym, transportowi, usługom bankowym,
książkom elektronicznym i handlowi elektronicznemu. Po drugie, celem wniosku jest zastosowanie tych
samych wymogów dostępności w celu jasnego określenia obowiązku dostępności przewidzianego w
prawie europejskim.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Parlamentarna Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przyjęła w dniu 25 kwietnia
2017 r. sprawozdanie w sprawie tego wniosku. W wyniku międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych
Parlament Europejski i Rada osiągnęły w dniu 19 grudnia 2018 r. wstępne porozumienie, które zostało
następnie zatwierdzone przez komisję IMCO w dniu 22 stycznia 2019 r. Mikroprzedsiębiorstwa byłyby
zwolnione z obowiązku stosowania dyrektywy, a ogólniej rzecz biorąc, dyrektywa powinna unikać
nakładania obciążeń administracyjnych na podmioty gospodarcze. Powinna umożliwić osobom
niepełnosprawnym dzwonienie pod nr alarmowy 112. Uzgodniony tekst powinien teraz być formalnie
poddany pod głosowanie Parlamentu podczas pierwszej sesji plenarnej w marcu.
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