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6.9.2017 A8-0188/227 

Poprawka  227 

Morten Løkkegaard 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) W dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/13/UE1a 

nałożono szereg obowiązków na 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych. W związku z tym właściwsze 

jest włączenie wymogów dostępności do 

tejże dyrektywy. 

Jednak w odniesieniu do stron 

internetowych i usług opartych na 

urządzeniach mobilnych dyrektywa ta 

obejmuje jedynie audiowizualne treści 

medialne. W związku z tym do zakresu 

stosowania niniejszej dyrektywy należy 

włączyć architekturę stron internetowych i 

usług opartych na urządzeniach 

mobilnych oraz wszelkie treści nieobjęte 

zakresem stosowania dyrektywy 

2010/13/UE. 

W niniejszej dyrektywie należy uwzględnić 

wymogi dostępności urządzeń 

umożliwiających korzystanie z usług 

telefonicznych oraz wymogi dostępności 

stron internetowych. Powinna ona też 

obejmować wymogi dostępności usług 

telefonicznych, o ile nie dotyczy ich inny 

akt prawny Unii zapewniający 

przynajmniej taki sam poziom ochrony jak 

niniejsza dyrektywa. W takim przypadku 

dany akt prawny Unii powinien być 

nadrzędny w stosunku do niniejszej 
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dyrektywy. 
 

 _______________________ 

 1a Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 

2010 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, 

s. 1) 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka dodaje sformułowanie „zapewniający przynajmniej taki sam poziom ochrony jak 

niniejsza dyrektywa” do treści poprawki 18 ze sprawozdania komisji IMCO, aby upewnić się, 

że w przypadku konfliktu między kodeksem telekomunikacyjnym a niniejszą dyrektywą 

nadrzędny będzie przepis, który jest najbardziej korzystny dla osób niepełnosprawnych. 
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6.9.2017 A8-0188/228 

Poprawka  228 

Morten Løkkegaard 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W niektórych sytuacjach wspólne 

wymogi dostępności do środowiska 

zbudowanego ułatwiłyby swobodny 

przepływ powiązanych usług oraz osób 

niepełnosprawnych. Dlatego też niniejsza 

dyrektywa daje państwom członkowskim 

możliwość objęcia budynków 

wykorzystywanych do świadczenia usług 

zakresem niniejszej dyrektywy, co zapewni 

spełnienie wymogów dostępności 

określonych w załączniku X. 

(23) W niektórych sytuacjach 

dostępność środowiska zbudowanego jest 

koniecznym warunkiem rzeczywistego 

korzystania z powiązanych usług przez 

osoby niepełnosprawne. Dlatego też 

niniejsza dyrektywa powinna 

zobowiązywać państwa członkowskie do 
objęcia zakresem jej stosowania 

budynków wykorzystywanych do 

świadczenia usług, co zapewni spełnienie 

wymogów dostępności określonych w 

załączniku X. 

Jednakże wymogi dostępności powinny 

mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku 

budowy nowej infrastruktury lub 

przeprowadzania istotnych remontów. 
 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka zmienia poprawkę nr 27 ze sprawozdania komisji IMCO w celu 

odebrania państwom członkowskim możliwości odstąpienia od stosowania przepisów w 

szczególnych przypadkach. 
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6.9.2017 A8-0188/229 

Poprawka  229 

Morten Løkkegaard 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Ze względu na warunki krajowe 

państwa członkowskie mogą zdecydować, 

że środowisko zbudowane 

wykorzystywane przez klientów 

korzystających z usług transportu 

pasażerskiego, w tym środowisko 

wykorzystywane przez dostawców usług i 

operatorów infrastruktury, jak również 

środowisko zbudowane wykorzystywane 

przez klientów korzystających z usług 

bankowych, z centrów obsługi klienta i 

sklepów operatorów telefonii, muszą 

spełniać wymogi dostępności określone w 

sekcji X załącznika I, co ma na celu 

maksymalizację korzystania z nich przez 

osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, 

w tym osoby niepełnosprawne. 

10. Ze względu na warunki krajowe 

państwa członkowskie dopilnowują, by 

środowisko zbudowane wykorzystywane 

przez klientów korzystających z usług 

transportu pasażerskiego, w tym 

środowisko wykorzystywane przez 

dostawców usług i operatorów 

infrastruktury, jak również środowisko 

zbudowane wykorzystywane przez 

klientów korzystających z usług 

bankowych dla konsumentów, z centrów 

obsługi klienta i sklepów operatorów 

telefonii, spełniało wymogi dostępności 

określone w sekcji X załącznika I w 

odniesieniu do budowy nowej 

infrastruktury lub remontów w 

następstwie istotnej zmiany struktury 

istniejącego budynku, co ma na celu 

maksymalizację korzystania z nich przez 

osoby niepełnosprawne. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla aktów 

prawnych Unii i przepisów krajowych 

dotyczących ochrony narodowych dóbr 

kultury o wartości artystycznej, 

historycznej i archeologicznej. 
 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z naszą poprawką do motywu 23 niniejsza poprawka zmienia poprawkę nr 99 ze 

sprawozdania komisji IMCO w celu odebrania państwom członkowskim możliwości 

odstąpienia od stosowania przepisów w szczególnych przypadkach. 



 

AM\1133707PL.docx  PE605.628v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

6.9.2017 A8-0188/230 

Poprawka  230 

Morten Løkkegaard 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 23a w celu 

uzupełnienia ust. 3 niniejszego artykułu 

poprzez dookreślenie szczególnych 

kryteriów, które należy uwzględnić w 

przypadku wszystkich produktów i usług 

objętych niniejszą dyrektywą przy ocenie, 

czy dane obciążenie ma być uznane za 

niewspółmierne, bez modyfikacji tych 

kryteriów. 

Przy dookreślaniu tych szczególnych 

kryteriów Komisja musi uwzględniać nie 

tylko potencjalne korzyści dla osób 

niepełnosprawnych, ale także dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi. 

Komisja przyjmuje pierwszy taki akt 

delegowany dotyczący wszystkich 

produktów i usług objętych zakresem 

stosowania niniejszej dyrektywy do dnia 

… [jeden rok od dnia wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy]. 
 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka uzupełnia poprawkę nr 125 ze sprawozdania komisji IMCO poprzez 

zobowiązanie Komisji do uwzględnienia nie tylko osób niepełnosprawnych, lecz także osób o 
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ograniczeniach funkcjonalnych przy opracowywaniu kryteriów, które mają być uwzględniane 

przez przedsiębiorstwa pragnące skorzystać z klauzuli odstępstwa. 
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6.9.2017 A8-0188/231 

Poprawka  231 

Morten Løkkegaard 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 23a w celu 

uzupełnienia ust. 2 niniejszego artykułu 

poprzez dookreślenie szczegółowych 

kryteriów, które należy wziąć pod uwagę w 

przypadku wszystkich produktów i usług 

objętych niniejszą dyrektywą podczas 

oceny, czy dane obciążenie należy uznać 

za niewspółmierne, bez modyfikacji tych 

kryteriów. 

Przy dookreślaniu tych szczególnych 

kryteriów Komisja musi uwzględniać nie 

tylko potencjalne korzyści dla osób 

niepełnosprawnych, ale także dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi. 

Komisja przyjmuje pierwszy taki akt 

delegowany dotyczący wszystkich 

produktów i usług objętych zakresem 

stosowania niniejszej dyrektywy do dnia 

… [jeden rok od dnia wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy]. 
 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka uzupełnia poprawkę nr 125 ze sprawozdania komisji IMCO poprzez 

zobowiązanie Komisji do uwzględnienia nie tylko osób niepełnosprawnych, lecz także osób o 
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ograniczeniach funkcjonalnych przy opracowywaniu kryteriów, które mają być uwzględniane 

przez organy pragnące skorzystać z klauzuli odstępstwa. 

 

 


