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7.9.2017 A8-0188/237 

Poprawka  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ii) strony internetowe, usługi oparte 

na urządzeniach mobilnych, inteligentne 

systemy biletowe i przekaz informacji w 

czasie rzeczywistym; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.9.2017 A8-0188/238 

Poprawka  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c – podpunkt iii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iii) pojazdy, odnośną infrastrukturę i 

środowisko zbudowane, w tym wejścia bez 

stopni na wszystkich stacjach 

publicznych; 

Or. en 



 

AM\1133709PL.docx  PE605.628v01-00 
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7.9.2017 A8-0188/239 

Poprawka  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c – podpunkt iv 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iv) państwa członkowskie 

dopilnowują, by na ich terytorium floty 

taksówek i wypożyczanych samochodów 

obejmowały odpowiedni odsetek 

specjalnie dostosowanych pojazdów. 

Or. en 



 

AM\1133709PL.docx  PE605.628v01-00 
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7.9.2017 A8-0188/240 

Poprawka  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera f a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) usługi turystyczne, w tym 

świadczenie usług noclegowych i 

gastronomicznych. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/241 

Poprawka  241 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a  

 Dostosowanie do potrzeb 

mikroprzedsiębiorstw 

 Państwa członkowskie mogą dostosować 

określone w niniejszej dyrektywie 

obowiązki producentów, importerów, 

dystrybutorów i usługodawców, tak aby 

odpowiadały potrzebom 

mikroprzedsiębiorstw. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Mikroprzedsiębiorstwa są ważnymi dostawcami dostępnych produktów i usług. Wymogi określone w 

niniejszej dyrektywie powinny być stosowane w jak najszerszym zakresie, aby zmniejszyć rozdrobnienie 

rynku wewnętrznego. Należy też jednakże uznać, że im mniejsza organizacja, tym większe mogą być 

koszty przestrzegania przepisów. Państwa członkowskie powinny mieć zatem swobodę dostosowywania 

obowiązków nakładanych na mikroprzedsiębiorstwa uczestniczące w produkcji, imporcie i dystrybucji 

dostępnych produktów oraz świadczeniu dostępnych usług. 
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7.9.2017 A8-0188/242 

Poprawka  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3) pojęcie „osoby z ograniczeniami 

funkcjonalnymi” oznacza osoby, które 

dotknięte są upośledzeniem sprawności 

fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub 

sensorycznej, upośledzeniem związanym z 

wiekiem lub z innymi przyczynami 

związanymi z niepełną sprawnością 

cielesną, stałym lub czasowym, które w 

zetknięciu z różnymi barierami powoduje 

ograniczenie ich dostępu do produktów i 

usług, co z kolei prowadzi do sytuacji 

wymagającej dostosowań tych produktów i 

usług do ich szczególnych potrzeb; 

3) pojęcie „osoby z ograniczeniami 

funkcjonalnymi” oznacza osoby, które 

dotknięte są upośledzeniem sprawności 

fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub 

sensorycznej, upośledzeniem związanym z 

wiekiem, osoby o ograniczonej możliwości 

poruszania się lub dotknięte 

upośledzeniem wynikającym z innych 

przyczyn związanych z niepełną 

sprawnością cielesną, stałym lub 

czasowym, które w zetknięciu z różnymi 

barierami powoduje ograniczenie ich 

dostępu do produktów i usług, co z kolei 

prowadzi do sytuacji wymagającej 

dostosowań tych produktów i usług do ich 

szczególnych potrzeb; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.9.2017 A8-0188/243 

Poprawka  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „wolny od barier” oznacza łatwo 

zauważalny, zrozumiały i możliwy do 

wykorzystania bez specjalnych przeszkód i 

niewiążący się z ograniczeniem 

niezależności; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.9.2017 A8-0188/244 

Poprawka  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Usługi transportu pasażerskiego: 

lotniczego, autobusowego, kolejowego i 

wodnego, strony internetowe, usługi oparte 

na urządzeniach mobilnych, działające w 

czasie rzeczywistym inteligentne systemy 

biletowe oraz samoobsługowe terminale 

informacyjne, automaty do sprzedaży 

biletów i urządzenia do odprawy 

samoobsługowej, wykorzystywane w 

usługach transportu pasażerskiego, muszą 

spełniać wymogi określone w sekcji V 

załącznika I. 

6. Usługi transportu pasażerskiego: 

lotniczego, autobusowego, autokarowego, 

kolejowego, wodnego i intermodalnego, w 

tym usługi związane z miejską 

komunikacją zbiorową, mobilnością i 

środowiskiem zbudowanym, strony 

internetowe, usługi oparte na urządzeniach 

mobilnych, działające w czasie 

rzeczywistym inteligentne systemy 

biletowe oraz samoobsługowe terminale 

informacyjne, jak terminale płatnicze, 

urządzenia do odprawy samoobsługowej, 

wykorzystywane do świadczenia usług 

transportu pasażerskiego, usług 

związanych z turystyką, między innymi, 

usług noclegowych i gastronomicznych, 

muszą spełniać wymogi określone w sekcji 

V załącznika I, tylko jeżeli wymogi te nie 

zostały już uwzględnione w następujących 

szczegółowych przepisach: rozporządzeniu 

(WE) nr 1371/2007, rozporządzeniu (UE) 

nr 1300/2014 i rozporządzeniu (UE) nr 

454/2011 – odnośnie do transportu 

kolejowego; rozporządzeniu (UE) nr 

181/2011 – odnośnie do transportu 

autobusowego i 

autokarowego; rozporządzeniu (UE) nr 

1177/2010 – odnośnie do transportu 

morskiego i transportu wodnego 

śródlądowego oraz rozporządzeniu (WE) 

nr 1107/2006 odnośnie do transportu 

lotniczego. 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Poprawka  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. Państwa członkowskie dbają o to, 

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, z centrów obsługi klienta i 

sklepów operatorów telefonii, a także 

wszelkich innych usług lub miejsc zakupu 

produktów objętych niniejszą dyrektywą, 

spełniało wymogi dostępności określone w 

sekcji X załącznika I, co ma na celu 

maksymalizację korzystania z nich przez 

osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi 

oraz osoby niepełnosprawne. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Poprawka  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) przy przeglądzie unijnych 

rozporządzeń określających prawa 

pasażerów w transporcie lotniczym, 

kolejowym, autokarowym, wodnym i 

autobusowym, w tym aspektów 

intermodalnych tych usług 

transportowych; 

Or. en 

 


