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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 21 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 21a) „usługi bankowe” oznaczają 

detaliczne usługi finansowe obejmujące 

między innymi rachunki oszczędnościowe 

i transakcyjne, produkty ubezpieczeniowe 

i emerytalne, pieniądz elektroniczny, 

pożyczki, kredyty hipoteczne oraz 

instrumenty inwestycyjne. 

Or. en 
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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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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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Morten Løkkegaard 

Wymogi dostępności produktów i usług 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 9  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Na uzasadnione żądanie 

właściwego organu krajowego producenci 

przekazują mu wszelkie informacje i 

dokumentację, które są konieczne do 

wykazania zgodności danego produktu, w 

języku, który może być z łatwością 

zrozumiany przez ten organ. Na żądanie 

właściwych organów podejmują oni z nimi 

współpracę w działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, 

jakie stwarzają produkty wprowadzone 

przez nich do obrotu, i na zapewnienie 

zgodności z wymogami, o których mowa w 

art. 3. 

9. Producenci muszą być w stanie 

dostarczyć w dowolnym momencie 
wszelkie informacje i dokumentację, które 

są konieczne do wykazania zgodności 

danego produktu, w języku, który może 

być z łatwością zrozumiany przez ten 

organ. Na żądanie właściwych organów 

podejmują oni z nimi współpracę w 

działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają produkty 

wprowadzone przez nich do obrotu, i na 

zapewnienie zgodności z wymogami, o 

których mowa w art. 3. 

Or. en 
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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; 

Or. en 

 


