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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Część A – Produkty Część A – Produkty 

1. Projektowanie i produkcja: 

 

1. Projektowanie i produkcja: 

 

Produkty powinny być tak zaprojektowane 

i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osoby 

niepełnosprawne czy osoby z 

upośledzeniami związanymi z wiekiem 

mogły z nich jak najlepiej korzystać. W 

tym celu należy uwzględnić następujące 

elementy: 

 

Projektowanie i wytwarzanie produktów w 

taki sposób, aby osoby niepełnosprawne i 

osoby z upośledzeniami związanymi z 

wiekiem mogły z nich jak najlepiej 

korzystać zgodnie z przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i obejmuje: 

 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu umieszczone na samym 

produkcie (etykietowanie, instrukcje 

i ostrzeżenia), które: 

 

a) informacje na temat użytkowania 

produktu umieszczone na samym 

produkcie (etykietowanie, instrukcje 

i ostrzeżenia), które: 

 

(i) muszą być dostępne przez więcej niż 

jeden kanał sensoryczny; 

 

(i) muszą być dostępne przez więcej niż 

jeden kanał sensoryczny; 

 

(ii) muszą być zrozumiałe; 

 

(ii) muszą być zrozumiałe; 

 

(iii) muszą być zauważalne; 

 

(iii) muszą być zauważalne; 
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(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych 

warunków użytkowania; 

 

(iv) muszą mieć odpowiedni rozmiar 

czcionki dla przewidywanych 

warunków użytkowania; 

 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

 

b) opakowanie produktu wraz z 

umieszczonymi na nim informacjami 

(dotyczące otwierania, zamykania, 

stosowania, pozbywania się); 

 

c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, 

przechowywania i pozbywania się 

produktu, które muszą spełniać 

następujące warunki: 

 

c) instrukcje dotyczące użytkowania, 

instalacji, konserwacji, 

przechowywania i pozbywania się 

produktu, które muszą spełniać 

następujące warunki: 

 

(i) treść instrukcji musi być dostępna w 

formatach tekstowych 

umożliwiających tworzenie 

alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego 

kanału sensorycznego; oraz 

 

(i) treść instrukcji musi być dostępna w 

formatach tekstowych 

umożliwiających tworzenie 

alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane na różne sposoby i za 

pośrednictwem więcej niż jednego 

kanału sensorycznego; oraz 

 

(ii)  instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych; 

 

(ii) instrukcje powinny przewidywać 

alternatywy dla treści nietekstowych; 

 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje 

zwrotne, dane wejściowe i 

wyjściowe) zgodnie z pkt 2; 

 

d) interfejs użytkownika produktu 

(obsługa, sterowanie i informacje 

zwrotne, dane wejściowe i 

wyjściowe) zgodnie z pkt 2; 

 

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na 

celu uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, 

zgodnie z pkt 2; 

 

e) funkcjonalność produktu poprzez 

zapewnienie funkcji mających na 

celu uwzględnienie potrzeb osób z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, 

zgodnie z pkt 2; 

 

f)  połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

f) połączenie produktu z urządzeniami 

wspomagającymi. 

 

2. Interfejs użytkownika i 

projektowanie uwzględniające potrzebę 
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funkcjonalności 

[...] skreśla się 

Cześć B – Usługi Część B – Usługi 

1.  Świadczenie usług powinno się 

zapewnić w taki sposób, aby osoby z 

ograniczeniami funkcjonalnymi, w 

tym osoby niepełnosprawne, mogły z 

nich jak najlepiej korzystać. W tym 

celu należy uwzględnić następujące 

elementy: 

1. Świadczenie usług w taki sposób, aby 

osoby niepełnosprawne mogły z nich 

jak najlepiej korzystać zgodnie z 

racjonalnie przewidywalnym 

zastosowaniem, osiąga się dzięki 

spełnieniu wymagań funkcjonalnych 

określonych w sekcji I część C i 

obejmuje: 

a) udostępnianie środowiska 

zbudowanego, w którym świadczona 

jest usługa, łącznie z infrastrukturą 

transportową, zgodnie z częścią C, bez 

uszczerbku dla przepisów krajowych i 

unijnych przepisów dotyczących 

ochrony narodowych dóbr kultury o 

wartości artystycznej, historycznej lub 

archeologicznej; 

a) udostępnianie środowiska 

zbudowanego, w którym świadczona 

jest usługa, łącznie z infrastrukturą 

transportową, zgodnie z częścią C, bez 

uszczerbku dla przepisów krajowych i 

unijnych przepisów dotyczących 

ochrony narodowych dóbr kultury o 

wartości artystycznej, historycznej lub 

archeologicznej; 

b) udostępnianie obiektów, w tym 

pojazdów, jednostek pływających i 

urządzeń niezbędnych do świadczenia 

usług w następujący sposób: 

b) udostępnianie obiektów, w tym 

pojazdów, jednostek pływających i 

urządzeń niezbędnych do świadczenia 

usług w następujący sposób: 

(i) projekt ich przestrzeni zbudowanej 

powinien być zgodny z wymogami 

określonymi w części C w odniesieniu 

do wsiadania i wysiadania, 

przemieszczania się i korzystania z 

nich; 

(i) projekt ich przestrzeni zbudowanej 

powinien być zgodny z wymogami 

określonymi w części C w odniesieniu 

do wsiadania i wysiadania, 

przemieszczania się i korzystania z 

nich; 

(ii) informacje muszą być dostępne na 

różne sposoby i za pośrednictwem 

więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; 

(ii) informacje muszą być dostępne na 

różne sposoby i za pośrednictwem 

więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; 

(iii) należy zapewnić alternatywy dla 

wizualnych treści nietekstowych. 

(iii) należy zapewnić alternatywy dla 

wizualnych treści nietekstowych. 

c) zapewnienie dostępności produktów, 

które stosowane są w świadczeniu 

usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w części A; 

c) zapewnienie dostępności produktów, 

które stosowane są w świadczeniu 

usług, zgodnie z zasadami 

określonymi w części A; 

d) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat 

jej cech charakterystycznych 

d) zapewnienie informacji na temat 

funkcjonowania usługi oraz na temat 

jej cech charakterystycznych 
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dotyczących dostępności i 

stosowanych urządzeń w następujący 

sposób: 

dotyczących dostępności i 

stosowanych urządzeń w następujący 

sposób: 

(i) treść informacji musi być dostępna w 

formatach tekstowych 

umożliwiających tworzenie 

alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na 

różne sposoby i za pośrednictwem 

więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; 

(i) treść informacji musi być dostępna w 

formatach tekstowych 

umożliwiających tworzenie 

alternatywnych formatów 

wspomagających, które mogą być 

przedstawiane przez użytkowników na 

różne sposoby i za pośrednictwem 

więcej niż jednego kanału 

sensorycznego; 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla treści 

nietekstowych; 

(ii) należy zapewnić alternatywy dla treści 

nietekstowych; 

(iii) zgodnie z lit. e) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami 

internetowymi, potrzebnymi do 

świadczenia usługi. 

(iii) zgodnie z lit. e) należy zapewnić 

informacje elektroniczne, włącznie z 

odpowiednimi aplikacjami 

internetowymi, potrzebnymi do 

świadczenia usługi. 

e) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości 

dostosowania sposobu prezentacji 

treści i interakcji, włącznie z 

zapewnieniem, w razie potrzeby, 

dostępnej alternatywy elektronicznej; 

a także w sposób umożliwiający 

interoperacyjność z różnorodnymi 

aplikacjami klienckimi i technologiami 

wspomagającymi dostępnymi na 

poziomie unijnym i 

międzynarodowym. 

e) zapewnienie dostępności stron 

internetowych w sposób spójny i 

adekwatny do percepcji, obsługi i 

zrozumienia przez użytkowników, z 

uwzględnieniem możliwości 

dostosowania sposobu prezentacji 

treści i interakcji, włącznie z 

zapewnieniem, w razie potrzeby, 

dostępnej alternatywy elektronicznej, a 

także w sposób umożliwiający 

interoperacyjność z różnorodnymi 

aplikacjami klienckimi i technologiami 

wspomagającymi dostępnymi na 

poziomie unijnym i 

międzynarodowym. 

f) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

f) zapewnienie dostępnych informacji, 

aby ułatwić komplementarność usług 

wspomagających; 

g) w tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

g) w tym dotyczących funkcji, praktyk, 

strategii i procedur oraz zmian w 

świadczeniu usługi ukierunkowanej na 

potrzeby osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi. 

Or. en 
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