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7.9.2017 A8-0188/250 

Poprawka  250 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Większa dostępność produktów i 

usług przyczyni się do poprawy jakości 

życia nie tylko osób niepełnosprawnych, 

ale również osób z innymi trwałymi lub 

czasowymi ograniczeniami 

funkcjonalnymi, np. osób starszych, 

kobiet w ciąży i osób podróżujących z 

bagażem. Dlatego też istotne jest, by 

niniejsza dyrektywa obejmowała osoby 

niepełnosprawne, jak również osoby z 

czasowymi lub trwałymi ograniczeniami 

funkcjonalnymi w celu zapewnienia 

rzeczywistych korzyści i niezależnego 

życia dla szerszych grup społeczeństwa. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka jest konieczna, aby ponownie wprowadzić odniesienie do osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, które skreślono na etapie prac w komisji IMCO. Dodanie tekstu pokazuje ogółowi opinii 

publicznej korzyści płynące z dostępności. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Poprawka  251 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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) Bez wspólnych wymogów 

dostępności do środowiska zbudowanego 

związanego z produktami i usługami 

żadne standardy w zakresie dostępności w 

odniesieniu do towarów i usług nie mogą 

być skuteczne w zapewnieniu dostępności 

dla osób niepełnosprawnych i osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi. Dlatego 

też niniejsza dyrektywa zobowiązuje 

państwa członkowskie do objęcia 

zakresem niniejszej dyrektywy budynków 

wykorzystywanych do dostarczania 

produktów i świadczenia usług, co 

zapewni spełnienie wymogów dostępności 

określonych w załączniku X. Ponadto 

wymogi dostępności powinny mieć 

zastosowanie wyłącznie w przypadku 

budowy nowej infrastruktury lub 

przeprowadzania istotnych remontów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka jest konieczna, aby ponownie wprowadzić odniesienie do osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, które skreślono na etapie prac w komisji IMCO, oraz utrwalić zasadę środowiska 

zbudowanego. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Poprawka  252 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów; 

b) audiowizualne usługi medialne 

wraz z związanymi z nimi urządzeniami 

końcowymi z zaawansowanymi 

zdolnościami obliczeniowymi 

przeznaczonymi do obsługi konsumentów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponowne wprowadzenie litery usuniętej na etapie prac w komisji. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Poprawka  253 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) usługi transportu pasażerskiego – 

lotniczego, autobusowego, kolejowego, 

wodnego; 

c) pasażerski transport lotniczy, 

autobusowy, kolejowy i wodny, usługi w 

zakresie mobilności i powiązane usługi 

połączeń intermodalnych, w tym miejska 

komunikacja zbiorowa, np. metro, kolej, 

tramwaje, trolejbusy i autobusy, jeżeli 

chodzi o: 

(i) terminale samoobsługowe znajdujące 

się na terytorium Unii, w tym automaty do 

sprzedaży biletów, terminale płatnicze i 

urządzenia do odprawy samoobsługowej; 

(ii) strony internetowe, usługi oparte na 

urządzeniach mobilnych, inteligentne 

systemy biletowe i przekaz informacji w 

czasie rzeczywistym; 

(iii) pojazdy, odnośną infrastrukturę i 

środowisko zbudowane, w tym wejścia bez 

stopni na wszystkich stacjach 

publicznych; 

(iv) floty taksówek i wypożyczanych 

samochodów obejmujące odpowiedni 

odsetek specjalnie dostosowanych 

pojazdów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wymogi dostępności muszą należycie obejmować wszystkie środki transportu na każdym poziomie, 

począwszy od transportu dalekobieżnego po transport miejski, włącznie z usługami powiązanymi. Należy 

też uwzględnić połączenia intermodalne. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Poprawka  254 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Audiowizualne usługi medialne i 

związane z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji IV załącznika I. 

5. Audiowizualne usługi medialne, 

zgodnie z przyjętymi przez państwa 

członkowskie środkami wynikającymi z 

art. 7 dyrektywy XX/YYYY/UE, i związane 

z nimi urządzenia końcowe z 

zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi 

konsumentów muszą spełniać wymogi 

określone w sekcji IV załącznika I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Poprawka  255 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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. Państwa członkowskie, 

które chcą wprowadzić nowe przepisy lub 

w których obowiązują już przepisy 

krajowe dotyczące wymogów dostępności 

w odniesieniu do środowiska 

zbudowanego na ich terytorium, muszą 

spełnić wymogi dotyczące środowiska 

zbudowanego określone w niniejszej 
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dyrektywie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przedmiotowa dyrektywa musi zapewniać rzeczywiste korzyści dla osób niepełnosprawnych i osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi. W związku z tym przepisy dotyczące środowiska zbudowanego muszą być 

obowiązkowe, a państwa członkowskie nie powinny mieć możliwości stosowania norm niższych niż 

wymogi minimalne określone w przedmiotowej dyrektywie. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Poprawka  256 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) szacowane koszty i korzyści dla 

przedsiębiorstwa w odniesieniu do 

szacowanej korzyści dla osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z 

konkretnego produktu lub usługi; 

b) szacowane koszty i korzyści dla 

przedsiębiorstwa w odniesieniu do 

szacowanej korzyści dla osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi i osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

częstotliwości i czasu korzystania z 

konkretnego produktu lub usługi; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka jest konieczna, aby ponownie wprowadzić odniesienie do osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, które skreślono na etapie prac w komisji IMCO. Dodanie tekstu pokazuje ogółowi opinii 

publicznej korzyści płynące z dostępności. 

 


