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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele, ühtlustades õigus- ja 
haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, 
mis takistavad teatavate ligipääsetavate 
toodete ja teenuste vaba liikumist. See 
suurendab ligipääsetavate toodete ja 
teenuste kättesaadavust siseturul.

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele, ühtlustades õigus- ja 
haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, 
mis takistavad teatavate ligipääsetavate 
toodete ja teenuste vaba liikumist. See 
suurendab ligipääsetavate toodete ja 
teenuste kättesaadavust siseturul ning 
muudab neid käsitleva teabe 
kättesaadavamaks ja praktilisemaks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ligipääsetavate toodete ja teenuste 
järele on suur nõudlus, sest puuetega ja/või 
funktsionaalsete piirangutega inimeste arv 
suureneb oluliselt Euroopa Liidu 
rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on 
parem ligipääs toodetele ja teenustele, 
tekitab kaasavama ühiskonna ja lihtsustab 
iseseisvat toimetulekut.

(2) Ligipääsetavate toodete ja teenuste 
järele on suur nõudlus, sest 
funktsionaalsete piirangutega inimeste, 
sealhulgas puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artiklile 1 vastavate 
puuetega inimeste arv suureneb oluliselt 
Euroopa Liidu rahvastiku vananedes. 
Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele 
ja teenustele, tekitab kaasavama ühiskonna 
ja on iseseisva toimetuleku eeltingimus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Erinevuste tõttu liikmesriikide 
ligipääsetavusnõuetes kardavad eelkõige 
kutsetöötajad, VKEd ja mikroettevõtjad 
siseneda ettevõtlusse väljaspool oma 
koduturgu. Liikmesriikides riigi või isegi 
piirkonna või kohaliku omavalitsuse 
tasandil kehtestatud ligipääsetavusnõuded 
erinevad praegu nii ulatuse kui ka 
üksikasjalikkuse poolest. Need erinevused 
mõjutavad negatiivselt konkurentsivõimet 
ja majanduskasvu, sest ligipääsetavate 
toodete väljatöötamise ja turustamisega iga 
liikmesriigi turu jaoks kaasnevad lisakulud.

(4) Erinevuste tõttu liikmesriikide 
ligipääsetavusnõuetes kardavad eelkõige 
kutsetöötajad, VKEd ja mikroettevõtjad 
siseneda ettevõtlusse väljaspool oma 
koduturgu. Liikmesriikides riigi või isegi 
piirkonna või kohaliku omavalitsuse 
tasandil kehtestatud ligipääsetavusnõuded 
erinevad praegu nii ulatuse kui ka 
üksikasjalikkuse poolest. Need erinevused 
mõjutavad negatiivselt konkurentsivõimet 
ja majandusarengut, sest ligipääsetavate 
toodete väljatöötamise ja turustamisega iga 
liikmesriigi turu jaoks kaasnevad lisakulud.
Liikmesriikide ametiasutused, tootjad ja 
teenuseosutajad puutuvad kokku 
ebakindlusega, mis on seotud sellega, 
milliseid ligipääsetavusnõudeid nad 
peavad piiriüleste teenuste osutamiseks 
täitma ja millist reguleerivat raamistikku 
kohaldatakse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ligipääsetavate toodete tarbijad ja 
ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad 
silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad 
piiratud konkurentsist pakkujate vahel. 
Liikmesriikide õigusaktide killustatus 
vähendab potentsiaalset kasu, mida 
võidakse saada kodu- ja välismaiste 
kolleegidega kogemuste vahetamisest 
ühiskonna ja tehnoloogia arengu 
küsimustes.

(5) Ligipääsetavate toodete, sealhulgas 
eelkõige tugitehnoloogiate tarbijad ja 
ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad 
silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad 
piiratud konkurentsist pakkujate vahel. 
Liikmesriikide õigusaktide killustatus 
vähendab potentsiaalset kasu, mida 
võidakse saada kodu- ja välismaiste 
kolleegidega kogemuste vahetamisest 
ühiskonna ja tehnoloogia arengu 
küsimustes.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seetõttu on siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks vajalik
riigisiseste meetmete ühtlustamine liidu 
tasandil, et teha lõpp ligipääsetavate 
toodete ja teenuste turu killustatusele, 
saavutada mastaabisääst, hõlbustada 
piiriülest kaubandust ning aidata 
ettevõtjatel suunata vahendeid 
innovatsiooni, selmet kasutada neid 
vahendeid saavutamaks kooskõla 
killustatud õigusnõuetega terves liidus, 
ning selleks, et tagada puuetega inimeste 
vaba liikumine.

(6) Seetõttu edendab riigisiseste 
meetmete ühtlustamine liidu tasandil
siseturu paremat toimimist, et vähendada
ligipääsetavate toodete ja teenuste turu 
killustatust, saavutada mastaabisääst, 
hõlbustada piiriülest kaubandust ning 
toodete, teenuste ja isikute tõketevaba 
liikumist ning funktsionaalsete 
piirangutega inimeste, sealhulgas 
puuetega inimeste liikuvust ning aidata 
ettevõtjatel suunata vahendeid 
innovatsiooni, selmet kasutada neid 
vahendeid saavutamaks kooskõla 
killustatud õigusnõuetega terves liidus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 
direktiivi eesmärk tagada puuetega 
inimeste õiguste täielik austamine, et nad 
saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on 
tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja 
tööalane integratsioon ning osalemine 
ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikli 26 
kohaldamist.

(9) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 
direktiivi eesmärk tagada puuetega 
inimeste ja eakamate inimeste õiguste 
täielik austamine, et nad saaksid kasu 
meetmetest, mille eesmärk on tagada nende 
iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane 
integratsioon ning osalemine 
ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklite 21, 25 ja
26 kohaldamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa digitaalse tegevuskava (10) Euroopa digitaalse tegevuskava 
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eesmärk on tagada jätkusuutlik 
majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab 
ühendatud digitaalne ühtne turg. Liidu 
tarbijad ei saa veel täielikult kasu hindadest 
ja valikust, mida ühtne turg võib pakkuda, 
sest piiriülesed internetitehingud on ikka 
veel väga piiratud. Killustatus piirab ka 
nõudlust piiriüleste e-kaubanduse tehingute 
järele. Puuetega inimestele uue 
elektroonilise infosisu täielikult 
kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja 
kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on 
vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu 
digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik 
ELi kodaniku, olenemata võimetest, 
saaksid ühtsest turust kasu.

eesmärk on tagada jätkusuutlik 
majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab 
ühendatud digitaalne ühtne turg, 
lihtsustades kaubandust ja suurendades 
tööhõivet liidus. Liidu tarbijad ei saa veel 
täielikult kasu hindadest ja valikust, mida 
ühtne turg võib pakkuda, sest piiriülesed 
internetitehingud on ikka veel väga 
piiratud. Killustatus piirab ka nõudlust 
piiriüleste e-kaubanduse tehingute järele. 
Puuetega inimestele uue elektroonilise 
infosisu täielikult kättesaadavaks 
muutmiseks on ka vaja kooskõlastatud 
meetmeid. Seepärast on vaja ühtlustada 
ligipääsetavusnõuded kogu digitaalsel 
ühtsel turul ja tagada, et kõik ELi 
kodaniku, olenemata võimetest, saaksid 
ühtsest turust kasu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Konventsiooni jõustumise tõttu 
liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu 
võtta täiendavad siseriiklikud sätted 
toodete ja teenuste ligipääsetavuse kohta, 
mis ilma liidu meetmeteta suurendaks 
veelgi siseriiklike sätete erinevust.

(13) Konventsiooni jõustumise tõttu 
liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu 
võtta täiendavad siseriiklikud sätted 
toodete ja teenuste ning toodete ja teenuste 
pakkumisega seotud tehiskeskkonna 
ligipääsetavuse kohta, mis ilma liidu 
meetmeteta suurendaks veelgi siseriiklike 
sätete erinevust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Dokumendis „Euroopa puuetega 
inimeste strateegia 2010–2020: Uued 
sammud tõketeta Euroopa suunas”,33 mis 
on kooskõlas konventsiooniga, on 
sätestatud ligipääsetavus kui üks kaheksast 

(15) Dokumendis „Euroopa puuetega 
inimeste strateegia 2010–2020: Uued 
sammud tõketeta Euroopa suunas“, mis on 
kooskõlas konventsiooniga, on sätestatud 
ligipääsetavus kui üks kaheksast 
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tegevusvaldkonnast, ning selle eesmärgiks 
on tagada toodete ja teenuste 
kättesaadavus.

tegevusvaldkonnast, mis on ühiskonnas 
osalemise põhiline eeltingimus, ning selle 
eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste 
kättesaadavus.

__________________ __________________

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010)636.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Iga toode ja teenus peab vastama
artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud 
ligipääsetavusnõuetele, et olla 
ligipääsetav puuetega inimestele ja 
eakatele. Ligipääsetavuskohustusi e-
kaubanduse puhul kohaldatakse ka teenuste 
internetipõhise müügi suhtes vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 
punktidele a–e.

(17) Iga käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluva toote ja 
teenuse kohta peaks olema kättesaadav 
ligipääsetavusaruanne, milles 
kirjeldatakse, milliseid artiklis 3 osutatud 
ja I lisas loetletud ligipääsetavusnõudeid 
on rakendatud, et teha toode või teenus 
ligipääsetavaks puuetega inimestele ja 
eakatele. Ligipääsetavusaruanne on 
ligipääsetavuselementide loetelu või neid 
käsitleb avaldus, mis moodustab toote 
üldise kirjelduse osa vastavalt II lisa 
nõuetele või teenuse üldise kirjelduse osa 
vastavalt III lisa nõuetele. 
Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse 
puhul kohaldatakse ka teenuste 
internetipõhise müügi suhtes vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 
punktidele a–e.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ligipääsetavusnõuded on vaja 
kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele 
kõige vähem koormaval viisil, hõlmates 
kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud 

(18) Tuleb kehtestada 
ligipääsetavusnõuded, mis võimaldavad 
kõigil funktsionaalsete piirangutega 
inimestel, sealhulgas puuetega inimestel 
käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteid, 
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tooted ja teenused. teenuseid ja taristut täies mahus 
kasutada. Ligipääsetavusnõuded tuleks 
kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele 
kõige vähem koormaval viisil.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Mõnel juhul hõlbustaksid 
tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded 
seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba 
liikumist. Seetõttu võimaldatakse 
liikmesriikidel käesoleva direktiiviga 
lisada teenuste osutamiseks kasutatav 
tehiskeskkond käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, tagades vastavuse 
ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 
lisas.

(23) Tehiskeskkonna 
ligipääsetavusnõuded on olulised toodete 
jaoks ning vältimatud ligipääsetavate
teenuste tagamiseks ning peaksid 
hõlbustama puuetega inimeste vaba 
liikumist. Seetõttu kohustatakse käesoleva 
direktiiviga liikmesriike lisama teenuste 
osutamiseks kasutatav tehiskeskkond
täielikult käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, tagades vastavuse 
ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 
lisas.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Toote või teenuse sihtrühma 
kuuluvate puuetega isikute vajaduste 
tuvastamisel ja liigitamisel tuleks 
universaaldisaini põhimõtet käsitleda 
kooskõlas üldise märkusega nr 2 (2014) 
ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artikli 9 kohta1a.

__________________

1a https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/
PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kõik tarne- ja turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid tagama, et nad 
teevad turul kättesaadavaks ainult 
käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega 
vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha 
selge ja proportsionaalne kohustuste 
jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile 
tarne- ja turustusprotsessis.

(28) Kõik tarne- ja turustamisahelas 
osalevad ettevõtjad peaksid tagama, et nad 
teevad turul kättesaadavaks ainult 
käesoleva direktiivi 
ligipääsetavusnõuetega, sealhulgas 
aruandlusnõuetega vastavuses olevad 
tooted. On vaja ette näha selge ja 
proportsionaalne kohustuste jagunemine, 
mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja 
turustusprotsessis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesolev direktiiv peaks järgima 
põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ja 
selles peaks võtma arvesse VKEde 
halduskoormust. Sellega peaks kehtestama 
lihtsad vastavushindamise eeskirjad ning 
kaitseklauslid, mitte üldised erandid ja 
mööndused kõnealustele ettevõtjatele. 
Seega tuleks sobivaima 
vastavushindamismenetluse valimise ja 
rakendamise eeskirjade koostamisel võtta 
arvesse VKEde olukorda ning kohustus 
hinnata vastavust ligipääsetavusnõuetele 
peaks piirduma sellega, et need ei kujutaks 
endast ebaproportsionaalselt suurt 
halduskoormust VKEdele. Lisaks peaksid 
turujärelevalveasutused tegutsema 
proportsionaalselt seoses ettevõtjate 
suurusega ning sellega, kas vaatlusalune 
toodang on seeriatoodang või mitte, ilma et 
loodaks tarbetuid takistusi VKEde jaoks 
ning ohustataks avalike huvide kaitset.

(37) Käesolev direktiiv peaks olema 
laiaulatuslik ja selles tuleks arvesse võtta 
ka VKEde haldus- ja finantskoormust. 
Sellega peaks kehtestama täpsed ja 
tulemuslikud vastavushindamise eeskirjad.
Vastavushindamise eeskirjadest tehtavaid 
erandeid tuleks tõlgendada ranges 
vastavuses käesolevale direktiivile. Seega 
tuleks sobivaima 
vastavushindamismenetluse valimise ja 
rakendamise eeskirjade koostamisel võtta 
arvesse VKEde olukorda ning kohustus 
hinnata vastavust ligipääsetavusnõuetele 
peaks piirduma sellega, et need ei kujutaks 
endast ebaproportsionaalselt suurt 
halduskoormust VKEdele. Lisaks peaksid 
turujärelevalveasutused tegutsema 
proportsionaalselt seoses ettevõtjate 
suurusega ning sellega, kas vaatlusalune 
toodang on seeriatoodang või mitte, ilma et 
loodaks tarbetuid takistusi VKEde jaoks 
ning ohustataks avalike huvide kaitset.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et hõlbustada 
kohaldatavatele nõuetele vastavuse 
hindamist, on vaja sätestada eeldus, et 
nõuetele vastavaks saab lugeda tooted ja 
teenused, mis vastavad harmoneeritud 
standarditele, mis on vastu võetud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 1025/2012,39 mis 
käsitleb Euroopa standardimist, eesmärgiga 
üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste 
nõuete tehnilisi spetsifikatsioone. 
Komisjon on juba esitanud Euroopa 
standardiorganisatsioonidele mitmeid 
ligipääsetavusega seotud 
standardimistaotlusi, mis on asjakohased 
harmoneeritud standardite 
väljatöötamiseks.

(39) Selleks et hõlbustada 
kohaldatavatele ligipääsetavusnõuetele
vastavuse hindamist, on vaja sätestada 
eeldus, et nõuetele vastavaks saab lugeda 
tooted ja teenused, mis vastavad 
harmoneeritud standarditele, mis on vastu 
võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012,39

mis käsitleb Euroopa standardimist, 
eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada 
kõnealuste nõuete tehnilisi 
spetsifikatsioone. Komisjon on juba 
esitanud Euroopa 
standardiorganisatsioonidele mitmeid 
ligipääsetavusega seotud 
standardimistaotlusi, mis on asjakohased 
harmoneeritud standardite 
väljatöötamiseks.

__________________ __________________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 2012, mis 
käsitleb Euroopa standardimist ning 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 
94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 
2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 
12).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 2012, mis 
käsitleb Euroopa standardimist ning 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 
94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 
2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 
12).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Harmoneeritud standardite 
puudumisel ja juhul, kui on vaja turu 
ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised 
spetsifikatsioonid.

(40) Harmoneeritud standardite 
puudumisel ja juhul, kui see on vajalik turu 
ühtlustamiseks, peaks komisjon olema 
võimeline võtma vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse käesolevas direktiivis 
sätestatud ligipääsetavusnõuete ühtsed 
tehnilised spetsifikatsioonid. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Toodete vastavushindamise puhul 
peaks käesoleva direktiivi puhul kasutama 
tootmise sisekontrolli moodulit A, mida on 
kirjeldatud otsuse nr 768/2008/EÜ II lisas, 
sest see võimaldab ettevõtjatel näidata ja 
pädevatel asutustel tagada, et turul 
kättesaadavaks tehtud tooted vastavad 
ligipääsetavusnõuetele, tekitamata samal 
ajal ebaproportsionaalset koormust.

(42) Toodete vastavushindamise puhul 
peaks käesoleva direktiivi puhul kasutama 
tootmise sisekontrolli moodulit A, mida on 
kirjeldatud otsuse nr 768/2008/EÜ II lisas, 
sest see võimaldab ettevõtjatel näidata ja 
pädevatel asutustel tagada, et turul 
kättesaadavaks tehtud tooted vastavad 
ligipääsetavusnõuetele kooskõlas tootja 
aruandega asjaomase seadme 
ligipääsetavuselementide kohta, 
tekitamata samal ajal ebaproportsionaalset 
koormust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) CE-märgis, mis näitab toote 
vastavust käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele, on nähtavaks 
tagajärjeks kogu menetlusele, mis hõlmab 
vastavushindamist selle laiemas 
tähenduses. Käesoleva direktiiviga peaks 
järgima CE-märgist käsitlevaid 
üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 

(44) CE-märgis, mis näitab toote 
vastavust käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele, on nähtavaks 
tagajärjeks kogu menetlusele, mis hõlmab 
vastavushindamist selle laiemas 
tähenduses. Käesoleva direktiiviga peaks 
järgima CE-märgist käsitlevaid 
üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
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765/2008,40 millega sätestatakse 
akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded 
seoses toodete turustamisega.

765/200840. Liikmesriigid peaksid 
vahetama häid tavasid ligipääsetavate 
toodete ja teenuste hindamise menetluste 
kohta ning hoidma üksteist kursis 
ligipääsetavate kaupade ja toodete 
valdkonna ekspertide kättesaadavusega 
koostöös ligipääsetavuse valdkonna 
katusorganisatsioonidega, kes esindavad 
puuetega inimesi.

__________________ __________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega 
sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 
13.8.2008, lk 30).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega 
sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 
13.8.2008, lk 30).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1

Eesmärgid

Siseturu toimimise parandamiseks on 
kõnealuse direktiivi eesmärk ühtlustada 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormid 
ning kõrvaldada tõkked, mis takistavad 
ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba 
liikumist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid;

(a) üldotstarbeline arvuti riistvara, 
operatsioonisüsteemid ning IKT-l 
põhineva kasutajaliidese kaudu 
käitatavad kodumasinad;
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järgmised iseteenindusterminalid: (b) iseteenindusterminalid, nagu:

(i) pangaautomaadid; (i) pangaautomaadid;

(ii) makseterminalid;

(ii) piletiautomaadid; (iii) piletiautomaadid;

(iii) registreerimisautomaadid; (iv) registreerimisautomaadid;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) audiovisuaalmeedia teenused ja 
nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel 
on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;

(b) audiovisuaalmeedia teenused, 
kommerts- ja riiklikult rahastatud meedia 
ja uudiste veebisaidid ning nendega seotud 
tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused;

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused ning 
seotud taristu;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „universaaldisain” – toodete, 
keskkonna, programmide ja teenuste 
disainimine viisil, mis muudab need 
võimalikul suurel määral kõigile inimestele 
kasutatavaks, ilma et oleks vaja teha 
kohandusi või kasutada eridisaini; 
universaaldisain ei välista vajaduse korral 
abiseadmeid kindlatele piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste 
rühmadele;

(2) „universaaldisain” – toodete, 
keskkonna, programmide ja teenuste 
disainimine viisil, mis muudab need 
võimalikul suurel määral kõigile inimestele 
kasutatavaks, ilma et oleks vaja teha 
kohandusi või kasutada eridisaini; 
universaaldisain ei välista vajaduse korral 
abiseadmeid kindlatele inimeste 
rühmadele, sealhulgas puuetega 
inimestele;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „toode” – valmistamisprotsessi teel 
saadud aine, valmistis või kaup, mis ei ole 
toiduaine, loomasööt, elusloom või -taim 
ega inimeselt, taimedelt või loomadelt pärit 
toode, mis on vahetult seotud nende 
tulevase paljunemisega;

(5) „toode” – Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ46a kohaselt 
ja kooskõlas nimetatud direktiivis 
sätestatud eranditega valmistamisprotsessi 
teel saadud aine, valmistis või kaup, mis ei 
ole toiduaine, loomasööt, elusloom või -
taim ega inimeselt, taimedelt või loomadelt 
pärit toode, mis on vahetult seotud nende 
tulevase paljunemisega;

_____________________________

46a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. 
detsembri 2001. aasta direktiiv 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta 
(EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4).

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „teenuseosutaja“ – füüsiline või 
juriidiline isik liidus, nagu on osutatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
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56, kelle asukoht on liikmesriigis ja kes 
pakub või osutab käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvat teenust;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „e-kaubandus” – veebipõhine 
toodete ja teenuste müük.

(21) „e-kaubandus“ – veebipõhine 
toodete ja teenuste müük, sealhulgas kõik 
veebipõhise müügi osutamiseks vajalikud 
kolmanda isiku elemendid.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) „tugitehnoloogia“ – kõik 
elemendid, varustuse osad või 
tootesüsteem, mida kasutatakse selleks, et 
suurendada, säilitada või parandada 
funktsionaalsete piirangutega inimeste, 
sealhulgas puuetega inimeste 
toimimissuutlikkust;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) „ligipääsuteenus“ – teenused nagu 
kirjeldustõlge, subtiitrid kurtidele ja 
vaegkuuljatele ning viipekeel, mis 
suurendavad audiovisuaalsisu 
ligipääsetavust puuetega inimeste jaoks;
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) „kirjeldustõlge“ – dialoogiga 
vaheldumisi esitatav täiendav jutustus, 
mis kirjeldab audiovisuaalmeedia 
visuaalsisu olulisi aspekte, mida ei ole 
ainuüksi põhiheliriba alusel võimalik 
mõista;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 d) „subtiitrid kurtidele ja 
vaegkuuljatele“ – meediasisu mõistmiseks 
vajaliku kõnelise ja mittekõnelise 
heliteabe sünkroniseeritud esitamine 
visuaalse tekstina;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 e) „subtiitrite pealelugemine ehk 
audiosubtiitrid“ – kuuldavalt loetud 
subtiitrid kohalikus keeles, kui audiokõne 
on teises keeles;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 f) „reaalajas tekstiedastus“ –
kommunikatsioon, kus lõppseade edastab 
teksti tähemärkide sisestamise järjekorras, 
nii et kasutaja tajub kommunikatsiooni 
pidevana;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 g) „loomevahend“ – tarkvara või 
tarkvarakomponentide kogum, mida 
autorid (üksi või koostöös) saavad 
kasutada teiste autorite või lõppkasutajate 
tarbitava veebisisu loomiseks või 
muutmiseks;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 h) „vahendusteenused“ – tõlgi 
(tõlkide) või suulise tõlke tarkvara 
osutatavad telefoniteenused, mis 
võimaldavad kurtidel, vaegkuuljatel või 
kõnekahjustusega inimestel tõlgi 
(tarkvara) vahendusel telefoni teel 
kuulja/suhtlemisvõimelise inimesega 
suhelda viisil, mis on puudeta inimese 
võimega funktsionaalselt võrdväärne;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa I jaos.

2. Üldotstarbeline arvuti riistvara, 
operatsioonisüsteemid ning IKT-l 
põhineva kasutajaliidese kaudu 
käitatavad kodumasinad peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa I jaos.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järgmised iseteenindusterminalid,
st pangaautomaadid, piletiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

3. Iseteenindusterminalid, st 
pangaautomaadid, piletiautomaadid, 
makseterminalid ja 
registreerimisautomaadid, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Telefoniteenused, sealhulgas 
hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-
lõppseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa III jaos.

4. Telefoniteenused, sealhulgas 
hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-
lõppseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa III jaos. 
Liikmesriigid tagavad vähemalt ühe 
tekstipõhise ja ühe videopõhise 
edastusteenuse kättesaadavuse kogu 
liikmesriigi territooriumil, konsulteerides 
kasutajaorganisatsioonidega, sealhulgas 
puuetega inimesi esindavate 
organisatsioonidega, ja tagavad, et need 
edastusteenused oleksid 
telefoniteenustega koostalitlusvõimelised. 
Samuti tagavad liikmesriigid heli-, video-
ja reaalajas tekstiside kättesaadavuse 
riigisiseste, piirkondlike ja kohalike 
hädaabiteenistustega, järgides nn Total 
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Conversation strateegiat.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 Audiovisuaalmeedia teenused ja 
nendega seotud tarbijaseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad 
vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa 
IV jaos.

5. Audiovisuaalmeedia teenused, 
kommerts- ja riiklikult rahastatud meedia 
ja uudiste veebisaidid ning nendega seotud 
tarbijaseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa IV jaos.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 27 lõikes 2 määratud kuupäevaks 
teevad ELis tegutsevad 
audiovisuaalmeedia teenuste osutajad 
oma teenused ligipääsetavaks järgmiselt:

– vähemalt 75%-l kõigist saadetest on 
kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud 
subtiitrid;

– vähemalt 75%-l kõigist riigikeelsete 
subtiitritega saadetest on ka pealeloetud 
subtiitrid;

– vähemalt 5%-l kõigist saadetest on 
kirjeldustõlge;

– vähemalt 5%-l kõigist saadetest on 
viipekeelne tõlge.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused, 
veebisaidid, mobiilsideseadmetel 
põhinevad teenused, arukad 
piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet 
pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning 
pileti- ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, 
mis on sätestatud I lisa V jaos.

6. Lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo taristu, teenused, 
veebisaidid, mobiilsideseadmetel 
põhinevad teenused, arukad 
piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet 
pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning 
pileti- ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, 
mis on sätestatud I lisa V ja X jaos.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pangandusteenused, veebilehed, 
mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, 
iseteenindusterminalid, sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks, peavad 
vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa 
VI jaos.

7. Pangandusteenused, veebilehed, 
mobiilsideseadmetel põhinevad teenused ja 
makseterminalid, iseteenindusterminalid, 
sealhulgas pangaautomaadid, mida 
kasutatakse pangandusteenuste 
osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis 
on sätestatud I lisa VI jaos.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa VIII jaos sätestatud nõudeid ei 
kohaldata kasutaja loodud sisule, samas 
kui olemasolevad loomevahendid peavad 
olema ligipääsetavad puuetega inimestele 
ja hõlbustama ligipääsetava sisu loomist 
vastavalt käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjadele.

Muudatusettepanek 45
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid võivad oma riigi 
tingimusi arvestades otsustada, et 
tehiskeskkond, mida kasutavad 
reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 
keskkond, mida haldavad teenuse osutajad 
ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 
mida kasutavad pangandusteenuste ning 
telefonioperaatorite 
klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 
kliendid, peavad vastama I lisa X jaos 
sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid neid paremini kasutada.

10. Liikmesriigid tagavad, et 
tehiskeskkond, mida kasutavad 
reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 
keskkond, mida haldavad teenuse osutajad 
ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 
mida kasutavad pangandusteenuste ning 
telefonioperaatorite 
klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 
kliendid, vastavad I lisa X jaos sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele, et piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimesed, 
sealhulgas puuetega inimesed, saaksid neid 
paremini kasutada.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud 
toote vastavus asjakohastele 
ligipääsetavusnõuetele, koostavad tootjad 
ELi vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad 
tootele CE-märgise.

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud 
toote vastavus asjakohastele 
ligipääsetavusnõuetele, koostavad tootjad 
ELi vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad 
tootele CE-märgise. Nad lisavad 
ligipääsetavuse kohta täiendava selge 
viite, nt „ligipääsetav toode“.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootjad peavad registrit kaebuste, 
nõuetele mittevastavate toodete ja toodete
tagasinõudmiste kohta ning teavitavad 
turustajaid sellisest järelevalvest.

4. Tootjad peavad registrit kaebuste
kohta, viidates tuvastatud puuetega 
inimeste rühmadele, nõuetele 
mittevastavate toodete ja toote
tagasinõudmiste kohta ning teavitavad 
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turustajaid sellisest järelevalvest.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et tootega on 
kaasas juhised ja ohutusteave asjaomase 
liikmesriigi määratud keeles, mis on 
tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti 
arusaadav.

7. Tootjad tagavad, et tootega on 
kaasas juhised ja ohutusteave asjaomase 
liikmesriigi määratud keeles, mis on 
tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti 
arusaadav erinevates ligipääsetavates 
vormingutes.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või nõuavad selle tagasi. Kui toode 
kujutab endast ohtu seoses 
ligipääsetavusega, teavitavad nad sellest 
ka viivitamata nende liikmesriikide 
pädevaid ametiasutusi, kus nad toote 
kättesaadavaks tegid, ning esitavad 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis 
tahes võetud parandusmeetmete kohta.

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral selle 
kõrvaldamiseks või tagasinõudmiseks. Kui 
toode ei ole piisavalt ligipääsetav, 
teavitavad nad sellest ka viivitamata nende 
liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus 
nad toote kättesaadavaks tegid, ning 
esitavad eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turule laskmist tagavad 2. Enne toote turule laskmist tagavad 
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importijad, et tootja on teostanud II lisas 
sätestatud vastavushindamise. Nad 
tagavad, et tootja on koostanud kõnealuse 
lisaga nõutava tehnilise dokumentatsiooni, 
et toode kannab CE-märgist, et sellega on 
kaasas nõutud dokumendid ning et tootja 
on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud 
nõuded.

importijad, et tootja on teostanud II lisas 
sätestatud vastavushindamise tootja 
ligipääsetavusaruande põhjal. Nad 
tagavad, et tootja on koostanud kõnealuse 
lisaga nõutava tehnilise dokumentatsiooni, 
et toode kannab CE-märgist, et sellega on 
kaasas nõutud dokumendid ning et tootja 
on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud 
nõuded.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teenuseosutajad koostavad vajaliku 
teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, 
kuidas teenused vastavad artiklis 3 
osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave 
tehakse üldsusele kättesaadavaks 
kirjalikult ja suuliselt, sealhulgas vormis, 
mis on ligipääsetav piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele ja 
puuetega inimestele. Teenuseosutajad 
säilitavad seda teavet kogu teenuse 
osutamise aja jooksul.

2. Teenuseosutajad koostavad vajaliku 
teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, 
kuidas nende teenused vastavad artiklis 3 
osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave 
tehakse üldsusele kättesaadavaks 
erinevates ligipääsetavates vormingutes. 
Teenuseosutajad säilitavad seda teavet 
kogu kõnealuse teenuse osutamise aja 
jooksul.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teenuseosutajad tagavad, et on 
kehtestatud menetlused selle tagamiseks, et 
teenuste pidev osutamine on jätkuvalt 
vastavuses artiklis 3 osutatud nõuetega. 
Teenuseosutajad võtavad asjakohaselt 
arvesse teenuse osutamise tingimuste ja 
muutusi artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuete muutumist. 
Mittevastavuse korral võtavad 
teenuseosutajad vajalikud 
parandusmeetmed, et viia teenus 

3. Teenuseosutajad tagavad, et on 
kehtestatud menetlused selle tagamiseks, et 
teenuste pidev osutamine on jätkuvalt 
vastavuses artiklis 3 osutatud nõuetega, ja 
veenduvad, et nende osutatavate teenuste 
raames on kõigil puuetega inimeste 
rühmadel võimalikult hea ligipääs nende 
ligipääsuvajadustele vastavatele 
olemasolevatele teenustele. 
Teenuseosutajad võtavad asjakohaselt 
arvesse teenuse osutamise tingimuste 
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vastavusse artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuetega.

muutusi ja artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuete muutumist. 
Mittevastavuse juhtudel võtavad 
teenuseosutajad vajalikud 
parandusmeetmed, et viia teenus 
vastavusse artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuetega.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
niivõrd, kuivõrd need ei mõjuta toote või 
teenuse aspekti või omadust, mille 
tagajärjel muutuks toote või teenuse 
põhiolemus.

1. Artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
niivõrd, kuivõrd need ei mõjuta toote või 
teenuse aspekti või omadust, mille 
tagajärjel muutuks asjaomase toote või 
teenuse põhiolemus. Tootja võib otsustada 
täita ligipääsetavusnõudeid kolmanda 
isiku toodetud ühilduvate osade lisamise 
abil, kui neist saab toote lahutamatu osa 
ning see ei põhjusta kasutajatele 
lisakulusid.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ettevõtja hinnangulised kulud ja 
tulud võrrelduna eeldatava kasuga 
puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse 
konkreetse toote või teenuse kasutamise 
sagedus ja kestust.

(b) ettevõtja hinnangulised lisakulud ja 
tulud võrrelduna eeldatava kasuga
funktsionaalsete piirangutega inimeste, 
sealhulgas puuetega inimeste jaoks, võttes 
arvesse konkreetse toote või teenuse 
kasutamise sagedus ja kestust.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Koormust ei peeta 
ebaproportsionaalseks, kui seda 
kompenseeritakse rahastamisega muudest 
ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, 
olgu selleks siis avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud ressursid.

4. Koormust ei peeta 
ebaproportsionaalseks, kui seda 
kompenseeritakse rahastamisega muudest 
ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, 
olgu selleks siis avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud ressursid. 
Ebaproportsionaalse koormuse õigustatud 
põhjuseks ei loeta seda, et 
ligipääsetavusnõudeid ei peeta 
prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad 
teadmised.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Seda, kas vastavus toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks 
põhjustada nende toodete täieliku 
muutmise või ebaproportsionaalse 
koormuse, hindavad ettevõtjad.

5. Seda, kas vastavus toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks 
põhjustada nende toodete täieliku 
muutmise või ebaproportsionaalse 
koormuse, hindavad ettevõtjad, 
konsulteerides kasutajate 
organisatsioonidega ning riikliku 
turujärelevalveasutuse 
ligipääsetavusnõuete ekspertidega.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest 
teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad 

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Sellise erandi tegemise 
lubamiseks kontrollib 
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peavad suutma esitada asjakohased 
dokumendid vastava turujärelevalveasutuse 
taotluse korral.

turujärelevalveasutus kõiki hindamisi, 
välja arvatud juhul, kui ettevõtja on 
esitanud turujärelevalveasutuselt 
ametliku loa saanud sõltumatu kolmanda 
isiku koostatud hindamise.
Mikroettevõtjad on kõnealusest 
teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad 
peavad suutma esitada asjakohased 
dokumendid vastava turujärelevalveasutuse 
taotluse korral.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Erandite hindamise asjakohaste ja 
sidusate põhimõtete kehtestamiseks 
luuakse asjaomaste sidusrühmade, sh 
puuetega inimeste ja neid esindavate 
organisatsioonide ning 
turujärelevalveasutuste vahel 
struktureeritud dialoog.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Liikmesriike innustatakse 
pakkuma mikroettevõtjatele stiimuleid ja 
suuniseid, et hõlbustada käesoleva 
direktiivi rakendamist. Menetluste ja 
suuniste väljatöötamisel konsulteeritakse 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
puuetega inimeste ja neid esindavate 
organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse 
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu 
käesolevas direktiivis käsitletud 
ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad 
nad asjaomase toote hindamise, mis 
hõlmab kõiki käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad 
teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse 
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääva toote 
ligipääsetavuses on kõnealuse direktiivi 
tähenduses ilmselgelt ja vaieldamatult mis 
tahes puudujääke, siis teostavad nad 
asjaomase toote hindamise, mis hõlmab 
kõiki käesolevas direktiivis sätestatud 
nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad 
turujärelevalveasutustega koostööd.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajaduse korral kõik asjakohased 
liidu õigusaktid või liidu õigusaktides 
esinevad sätted, milles viidatakse 
ligipääsetavusele puuetega inimeste jaoks.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomaste pädevate asutuste 
hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna 
eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, 
võttes arvesse konkreetse toote või teenuse 
kasutamise sagedust ja kestust.

(b) asjaomaste pädevate asutuste 
hinnangulised lisakulud ja tulud 
võrrelduna eeldatava kasuga
funktsionaalsete piirangutega inimeste, 
sealhulgas puuetega inimeste jaoks, võttes 
arvesse konkreetse toote või teenuse 
kasutamise sagedust ja kestust.
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seda, kas vastavus artiklis 21 
osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab 
ebaproportsionaalse koormuse, hindavad 
asjaomased pädevad asutused.

3. Seda, kas vastavus artiklis 21 
osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab 
ebaproportsionaalse koormuse, hindavad 
asjaomased pädevad asutused. 
Ebaproportsionaalse koormuse õigustatud 
põhjuseks ei loeta seda, et 
ligipääsetavusnõudeid ei peeta 
prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad 
teadmised.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus on kasutanud 
erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 
konkreetse toote või teenuse puhul, teatab 
ta sellest komisjonile. Teade peab 
sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist.

4. Kui pädev asutus on kasutanud 
erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 
konkreetse toote või teenuse puhul, teatab 
ta sellest komisjonile. Teade peab 
sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist ja 
see tehakse üldsusele kättesaadavaks 
ligipääsetavates vormingutes.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui komisjonil on põhjust 
asjaomase pädeva asutuse otsuses 
kahelda, võib komisjon paluda artikli 25 
lõikes 2a osutatud töörühmal esitada 
arvamuse käesoleva artikli lõikes 2 
osutatud hindamise kohta.
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sätted, mille kohaselt tarbija võib 
kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda 
kohtute või pädevate haldusasutuste poole, 
et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 
liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;

(a) sätted, mille kohaselt tarbija võib 
kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda 
ligipääsetava ja tervikliku kaebuste 
lahendamise mehhanismi raames kohtute 
või pädevate haldusasutuste poole, et 
tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 
liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et tagada käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuete kohaldamine 
ning hõlbustada teabe ja parimate tavade 
vahetust turujärelevalveasutuste vahel, 
moodustab komisjon töörühma, kuhu 
kuuluvad riikide ametiasutuste ning 
asjaomaste sidusrühmade 
esindusorganisatsioonide, sealhulgas 
puuetega inimeste ja neid esindavate 
organisatsioonide esindajad. Kui 
komisjon peab seda vajalikuks, esitab 
töörühm arvamuse kõnealustest nõuetest 
põhjendatud erandite tegemise kohta.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 2 – I jagu – veerg 1 – peakiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid

Üldotstarbeline arvuti riistvara, 
operatsioonisüsteemid ning IKT-l 
põhineva kasutajaliidese kaudu 
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käitatavad kodumasinad;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 2 – I jagu – veerg 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja 
eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval 
ja optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel arvestama 
ligipääsetavusega eelkõige järgmiste 
aspektide puhul:

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema esitatud erinevates 
ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) peab olema kättesaadav rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga; 

(iv) peab olema piisava suurusega 
kirjas, mille puhul on kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, 
et nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine) ning 
kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

(i) peab vastama punktis a sätestatud 
nõuetele; 

(ii) peab andma lihtsalt ja täpselt 
kasutajatele teavet selle kohta, et toode 
sisaldab ligipääsetavuselemente ja kas see 
ühildub tugitehnoloogiaga;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad vastama 

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
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järgmistele nõuetele: integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele: 

(i) juhise tekst peab olema 
kättesaadav vormingus, mida saab 
kasutada ka teistsuguste abistavate 
vormingute loomiseks, mida saab esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu; ja

(i) need tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste dokumentide 
vormingus, mis on tajutav ja kasutatav; ja

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii) tootja esitab toote 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
toote ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
kergesti loetavat teksti;

(d) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele:

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt; 

(f) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f) toote liidestamine abivahenditega. (g) vajaduse korral selgitus, et toode 
on ühilduv paljude liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil kättesaadavate 
abivahendite ja tugitehnoloogiatega, 
sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarimplantaadid ja kuulamise 
abivahendid.

Muudatusettepanek 70
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 2 – I jagu – veerg 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused Võimaluse korral 
antakse tugiteenuste raames 
(kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline 
tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) 
teavet toodete ligipääsetavuse ning nende 
ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, 
tehes seda puuetega inimeste jaoks 
ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 2 – I jagu – veerg 2 – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
toimivusnõuded 

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide e ja f kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

(i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

(ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda kuulmisvõimet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui toode nõuab kasutajatelt 
häälsisendit, peab toode pakkuma 
vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist;

(c) paindlik suurendamine ja
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht 
töörežiimi, mille abil on piiratud 



AD\1121393ET.docx 33/80 PE594.023v02-00

ET

nägemisvõimega kasutajatel võimalik 
nägemist paremini ära kasutada, sh
paindlik suurendamine ilma sisu või 
funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik 
kontrastsus ja heledus, ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt 
värvitaju;

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust; 

(e) kui toode pakub auditiivseid 
töörežiime, kasutaja võimalust seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsiooni kuuldu selguse 
parandamiseks, peab toode pakkuma 
vähemalt üht tõhustatud 
helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja 
hääletugevusega töörežiimi, ning 
paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal 
oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, 
kui hääl ja taust on olemas eraldi 
heliribadena;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(f) kui toodet on vaja käsitseda, peab 
toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil 
on kasutajatel võimalik kasutada toodet 
alternatiivsel viisil, mis ei vaja 
peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või 
tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem 
kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(g) kui toode on eraldiseisev või 
paigaldatud, peavad selle teabe- ja 
tööelemendid asuma kõikide kasutajate 
käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel 
– sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega 
kasutajatel – olema võimalik neid 
käeulatusse panna;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht teaberežiimi, mis vähendab
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;
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(i) toode peab pakkuma vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab kõikide 
kasutajate, sealhulgas piiratud 
kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks 
selle kasutamist;

(j) kui toode hõlmab 
ligipääsetavuselemente, peab see 
pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis 
tagab nende ligipääsetavuselementide 
kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 3 – II jagu – veerg 1 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid ja
registreerimisautomaadid

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid, registreerimisautomaadid 
ja makseterminalid
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 3 – II jagu – veerg 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja 
eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval 
ja optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel arvestama 
ligipääsetavusega eelkõige järgmiste 
aspektide puhul:

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema esitatud erinevates 
ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) peab olema kättesaadav rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;
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(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga; 

(iv) peab olema piisava suurusega 
kirjas, mille puhul on kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, 
et nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(d) toote liidestamine abivahenditega. (d) vajaduse korral ühilduvus paljude 
liidu tasandil kättesaadavate abivahendite 
ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarimplantaadid ja kuulamise 
abivahendid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 3 – II jagu – veerg 2 – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
toimivusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide b ja c kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide b ja c kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

(i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

(ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
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vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda kuulmisvõimet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui toode nõuab kasutajatelt 
häälsisendit, peab toode pakkuma 
vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist;

(c) paindlik suurendamine ja
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht 
töörežiimi, mille abil on piiratud 
nägemisvõimega kasutajatel võimalik 
nägemist paremini ära kasutada, sh 
paindlik suurendamine ilma sisu või 
funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik 
kontrastsus ja heledus, ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt 
värvitaju;

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust; 

(e) kui toode pakub auditiivseid 
töörežiime, kasutaja võimalust seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsiooni kuuldu selguse 
parandamiseks, peab toode pakkuma 
vähemalt üht tõhustatud 
helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja 
hääletugevusega töörežiimi, ning 
paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal 
oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, 
kui hääl ja taust on olemas eraldi 
heliribadena;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(f) kui toodet on vaja käsitseda, peab 
toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil 
on kasutajatel võimalik kasutada toodet 
alternatiivsel viisil, mis ei vaja 
peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või 
tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem 
kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(g) kui toode on eraldiseisev või 
paigaldatud, peavad selle teabe- ja 
tööelemendid asuma kõikide kasutajate 
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käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel 
– sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega 
kasutajatel – olema võimalik neid 
käeulatusse panna;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teaberežiimi, mis vähendab
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;

(i) toode peab pakkuma vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab kõikide 
kasutajate, sealhulgas piiratud 
kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks 
selle kasutamist;

(j) kui toode pakub 
ligipääsetavuselemente, peab see 
pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis 
tagab nende ligipääsetavuselementide 
kasutajate eraelu puutumatuse; 

(k) see ei nõua, et 
ligipääsetavuselement oleks sisse 
lülitatud, selleks et kasutaja, kes elementi 
vajab, saaks selle sisse lülitada;

(l) kui reageerimisaeg on piiratud, 
hoiatatakse kasutajat visuaalselt ning 
puudutuse või heli abil ja antakse talle 
võimalus lubatud aega pikendada;

(m) toode on kasutatav, sealhulgas on 
toote kasutatavad osad, nagu klahvid ja 
juhtseadised, piisava kontrastsusega 
klahvide ja juhtseadiste ning nende tausta 
vahel ning need on kompimise teel 
eristatavad;

(n) võtmete, piletite või kaartide 
andmise puhul peab neil olema 
suunamärk, mis on kompimise teel 
eristatav, kui võtme, pileti või kaardi 
kasutamiseks on oluline selle suund;

(o) kui toode kasutab kasutaja 
bioloogilisi omadusi, ei tugine see ühe 
konkreetse bioloogilise omaduse 
kasutamisele ainsa võimalusena kasutaja 
tuvastamiseks või toote juhtimiseks.
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 3 – II jagu – veerg 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet toote 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) tuleb tagada, et teenuste
pakkumisel kasutatavad tooted on
kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-
lõppseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus” sätestatud 
eeskirjadega;

(a) teenuste pakkumisel kasutatavad 
tooted peavad olema kooskõlas punktis b 
„Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus“ 
sätestatud eeskirjadega;

(b) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
-võimaluste kohta järgmiselt:

(b) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste dokumentide 
vormingus, mis on arusaadav, tajutav ja 
kasutatav;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive (ii) ettevõtja esitab teenuse 
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mittetekstilisele sisule; ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti c kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti c kohaselt;

(iv) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
kergesti loetavat teksti;

(c) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(c) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(e) tuleb võtta arvesse funktsioone, 
tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 
muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 
osutamisega, millega soovitakse vastata 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadustele.

(e) funktsioonid, tavad, põhimõtted, 
menetlused ja muudatused, mis on seotud 
selliste teenuste osutamisega, millega 
soovitakse vastata piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste, sealhulgas 
puuetega inimeste vajadustele:

(i) kui teenus hõlmab kahesuunalist 
kõnesidet, toetab see ka kõnega 
paralleelselt ja samaaegselt reaalajas 
esitatavat teksti;

(ii) kui teenus hõlmab kahesuunalist 
kõnesidet ja on määratud kasutamiseks 
koos edastusteenustega, toetatakse kas 
heli-, reaalajas teksti- ja/või videosidet või 
neid kõiki nii väljuvate kui ka 
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sissetulevate kõnede puhul:

(iii) kui teenus hõlmab kahesuunalist 
kõnesidet ja on määratud kasutamiseks 
koos hädaabiteenustega, toetatakse kas 
heli-, reaalajas teksti- ja/või videosidet või 
neid kõiki nii väljuvate kui ka 
sissetulevate kõnede puhul.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet teenuse 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja 
eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval 
ja optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel arvestama 
ligipääsetavusega eelkõige järgmiste 
aspektide puhul:

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema esitatud erinevates 
ligipääsetavates vormingutes, ja see
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(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) peab olema kättesaadav rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga; 

(iv) peab olema piisava suurusega 
kirjas, mille puhul on kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, 
et nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine) ning 
kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

(i) peab vastama punktis a sätestatud 
nõuetele;

(ii) peab andma lihtsalt ja täpselt 
kasutajatele teavet selle kohta, et toode 
sisaldab ligipääsetavuselemente ja kas see 
ühildub tugitehnoloogiaga;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad vastama 
järgmistele nõuetele: 

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele: 

(i) juhiste tekst peab olema 
kättesaadav vormingus, mida saab 
kasutada ka teistsuguste abistavate 
vormingute loomiseks, mida saab esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu; ja

(i) need tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste dokumentide 
vormingus, mis on nii tajutav kui ka 
kasutatav; ja

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii) tootja esitab toote 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
toote ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
kergesti loetavat teksti;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
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kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele:

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt; 

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f) toote liidestamine abivahenditega. (f) vajaduse korral ühilduvus paljude 
liidu tasandil kättesaadavate abivahendite 
ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarimplantaadid ja kuulamise 
abivahendid.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
toimivusnõuded 

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende 
kavandamisel vajaduse korral arvesse 
järgmist:

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

(i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

(ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda kuulmisvõimet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja (b) kui toode nõuab kasutajatelt 
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suunamise puhul; häälsisendit, peab toode pakkuma 
vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist;

(c) paindlik suurendamine ja
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht 
töörežiimi, mille abil on piiratud 
nägemisvõimega kasutajatel võimalik 
nägemist paremini ära kasutada, sh 
paindlik suurendamine ilma sisu või 
funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik 
kontrastsus ja heledus, ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt 
värvitaju;

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kui toode pakub auditiivseid 
töörežiime, kasutaja võimalust seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsiooni kuuldu selguse 
parandamiseks, peab toode pakkuma 
vähemalt üht tõhustatud 
helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja 
hääletugevusega töörežiimi, ning 
paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal 
oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, 
kui hääl ja taust on olemas eraldi 
heliribadena;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(f) kui toodet on vaja käsitseda, peab 
toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil 
on kasutajatel võimalik kasutada toodet 
alternatiivsel viisil, mis ei vaja 
peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või 
tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem 
kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(g) kui toode on eraldiseisev või 
paigaldatud, peavad selle teabe- ja 
tööelemendid asuma kõikide kasutajate 
käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel 
– sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega 
kasutajatel – olema võimalik neid 
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käeulatusse panna;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teaberežiimi, mis vähendab
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;

(i) toode peab pakkuma vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab kõikide 
kasutajate, sealhulgas piiratud 
kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks 
selle kasutamist;

(j) kui toode hõlmab 
ligipääsetavuselemente, peab see 
pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis 
tagab nende ligipääsetavuselementide 
kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 4 – III jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet toote 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
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teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) tuleb tagada, et teenuste
pakkumisel kasutatavad tooted on
kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-
lõppseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus” sätestatud 
eeskirjadega;

(a) teenuste pakkumisel kasutatavad 
tooted peavad olema kooskõlas punktis b 
„Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus“ 
sätestatud eeskirjadega;

(b) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
-võimaluste kohta järgmiselt:

(b) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja 
kasutatavaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) ettevõtja esitab teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti c kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti c kohaselt;

(c) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(c) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(e) tuleb võtta arvesse funktsioone, 
tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 

(e) funktsioonid, tavad, põhimõtted, 
menetlused ja muudatused, mis on seotud 
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muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 
osutamisega, millega soovitakse vastata 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadustele.

selliste teenuste osutamisega, millega 
soovitakse vastata piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste, sealhulgas 
puuetega inimeste vajadustele:

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Konsulteerides kasutajate 
organisatsioonidega, sealhulgas puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonidega, 
tagavad audiovisuaalmeedia teenuste 
osutajad järk-järgult ja mõistliku ajaga 
ligipääsuteenuste kvaliteedi; kui teenus 
hõlmab kahesuunalist kõnesidet ja on 
määratud kasutamiseks koos 
edastusteenustega, toetatakse kas heli-, 
reaalajas teksti- ja/või videosidet või neid 
kõiki nii väljuvate kui ka sissetulevate 
kõnede puhul:

(i) teenuseosutajad tagavad, et 
subtiitrid kurtidele ja vaegkuuljatele on 
vastava videoga hästi sünkroniseeritud, 
loetavad, täpsed ja arusaadavad, et 
kajastada audioteavet tõhusalt. See 
hõlmab kvaliteedinõuete koostamist 
vähemalt kirjatüübi, tähemärgi suuruse, 
kontrasti ja värvide kasutamise ning 
vajaduse korral ka nõuete kohta, millega 
tagada kasutajate kontroll kurtidele ja 
vaegkuuljatele mõeldud subtiitrite üle;

(ii) teenuseosutajad tagavad, et 
audiokirjeldus ja pealeloetavad subtiitrid 
on vastava videoga hästi 
sünkroniseeritud. See hõlmab 
kvaliteedinõuete sätestamist helivahendite 
kasutamise ning audiokirjelduse ja 
pealeloetud subtiitrite selguse ning nõuete 
kohta, millega tagada kasutajate kontroll 
nende üle;

(iii) teenuseosutajad tagavad, et 
viipekeelne tõlge on täpne ja arusaadav, et 
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see kajastaks audioteavet tõhusalt. See 
hõlmab vastavate tõlkide kutsenõuete ja 
viiplemise kvaliteedinõuete kehtestamist. 
Tehniliste võimaluste korral sätestatakse 
nõuded kasutajapoolse kontrolli 
tagamiseks viipekeelse tõlke pakkumise 
üle.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet teenusele 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja 
eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval 
ja optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel arvestama 
ligipääsetavusega eelkõige järgmiste 
aspektide puhul:

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema esitatud erinevates 
ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i) kättesaadav rohkem kui ühe (i) peab olema kättesaadav rohkem kui 
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sensoorse kanali kaudu; ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga; 

(iv) peab olema piisava suurusega 
kirjas, mille puhul on kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel piisav,
et nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine) ning 
kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

(i) peab vastama punktis a sätestatud 
nõuetele; 

(ii) peab andma lihtsalt ja täpselt 
kasutajatele teavet selle kohta, et toode 
sisaldab ligipääsetavuselemente ja kuidas 
see ühildub tugitehnoloogiaga;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad vastama 
järgmistele nõuetele: 

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele: 

(i) juhise tekst peab olema 
kättesaadav vormingus, mida saab 
kasutada ka teistsuguste abistavate 
vormingute loomiseks, mida saab esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu; ja

(i) need tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste dokumentide 
vormingus, mis on nii tajutav kui ka 
kasutatav; ning

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii) tootja esitab toote 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
toote ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
kergesti loetavat teksti;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
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esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele: 

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt; 

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f) toote liidestamine abivahenditega. (f) vajaduse korral ühilduvus paljude 
liidu tasandil kättesaadavate abivahendite 
ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarimplantaadid ja kuulamise 
abivahendid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
toimivusnõuded 

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende 
kavandamisel vajaduse korral arvesse 
järgmist:

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

(i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

(ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda kuulmisvõimet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui toode nõuab kasutajatelt 
häälsisendit, peab toode pakkuma 
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vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht 
töörežiimi, mille abil on piiratud 
nägemisvõimega kasutajatel võimalik 
nägemist paremini ära kasutada, sh 
paindlik suurendamine ilma sisu või 
funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik 
kontrastsus ja heledus, ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt 
värvitaju;

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kui toode pakub auditiivseid 
töörežiime, kasutaja võimalust seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsiooni kuuldu selguse 
parandamiseks, peab toode pakkuma 
vähemalt üht tõhustatud 
helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja 
hääletugevusega töörežiimi, ning 
paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal 
oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, 
kui hääl ja taust on olemas eraldi 
heliribadena;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(f) kui toodet on vaja käsitseda, peab 
toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil 
on kasutajatel võimalik kasutada toodet 
alternatiivsel viisil, mis ei vaja 
peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või 
tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem 
kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(g) kui toode on eraldiseisev või 
paigaldatud, peavad selle teabe- ja 
tööelemendid asuma kõikide kasutajate 
käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel 
– sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega 
kasutajatel – olema võimalik neid 
käeulatusse panna;
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(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teaberežiimi, mis vähendab
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;

(i) toode peab pakkuma vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab kõikide 
kasutajate, sealhulgas piiratud 
kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks 
selle kasutamist;

(j) kui toode hõlmab 
ligipääsetavuselemente, peab see 
pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis 
tagab nende ligipääsetavuselementide 
kasutajate eraelu puutumatuse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 5 – IV jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet toote 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:
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(a) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
-võimaluste kohta järgmiselt:

(a) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja 
kasutatavaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) ettevõtja esitab teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti b kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti b kohaselt;

(b) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(b) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(c) tuleb võtta arvesse funktsioone, 
tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 
muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 
osutamisega, millega soovitakse vastata 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadustele.

(c) funktsioonid, tavad, põhimõtted, 
menetlused ja muudatused, mis on seotud 
selliste teenuste osutamisega, millega 
soovitakse vastata piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste, sealhulgas 
puuetega inimeste vajadustele:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet teenusele 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(a) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt C – alapunkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:



PE594.023v02-00 54/80 AD\1121393ET.docx

ET

(a) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
-võimaluste kohta järgmiselt:

(a) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja 
kasutatavaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) ettevõtja esitab teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti b kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti b kohaselt;

(b) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(b) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja 
eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval 
ja optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel arvestama 

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
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ligipääsetavusega eelkõige järgmiste 
aspektide puhul:

järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema esitatud erinevates 
ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) peab olema kättesaadav rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga; 

(iv) peab olema piisava suurusega 
kirjas, mille puhul on kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, 
et nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt; 

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(d) toote liidestamine abivahenditega. (d) vajaduse korral ühilduvus paljude 
liidu tasandil kättesaadavate abivahendite 
ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarimplantaadid ja kuulamise 
abivahendid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet toote 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
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piiratud funktsionaalse võimekusega 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 6 – V jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
toimivusnõuded 

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide b ja c kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide b ja c kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

(i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

(ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda 
kuulmisvõimet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui toode nõuab kasutajatelt 
häälsisendit, peab toode pakkuma 
vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht 
töörežiimi, mille abil on piiratud 
nägemisvõimega kasutajatel võimalik 
nägemist paremini ära kasutada, sh 
paindlik suurendamine ilma sisu või 
funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik 
kontrastsus ja heledus, ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

(d) alternatiivne värvus teabe (d) kui toode pakub visuaalseid 
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edastamiseks; töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt 
värvitaju;

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kui toode pakub auditiivseid 
töörežiime, kasutaja võimalust seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsiooni kuuldu selguse 
parandamiseks, peab toode pakkuma 
vähemalt üht tõhustatud 
helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja 
hääletugevusega töörežiimi, ning 
paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal 
oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, 
kui hääl ja taust on olemas eraldi 
heliribadena;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(f) kui toodet on vaja käsitseda, peab 
toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil 
on kasutajatel võimalik kasutada toodet 
alternatiivsel viisil, mis ei vaja 
peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või 
tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem 
kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(g) kui toode on eraldiseisev või 
paigaldatud, peavad selle teabe- ja 
tööelemendid asuma kõikide kasutajate 
käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel 
– sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega 
kasutajatel – olema võimalik neid 
käeulatusse panna;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teaberežiimi, mis vähendab
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;

(i) toode peab pakkuma vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab kõikide 
kasutajate, sealhulgas piiratud 
kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks 
selle kasutamist;

(j) kui toode hõlmab 
ligipääsetavuselemente, peab see 
pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis 
tagab nende ligipääsetavuselementide 
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kasutajate eraelu puutumatuse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pangandusteenused; reisijateveoteenuste 
osutamiseks kasutatavad veebisaidid; 
mobiilsideseadmetel põhinevad 
pangateenused; sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks:

Pangandusteenused; reisijateveoteenuste 
osutamiseks kasutatavad veebisaidid; 
mobiilsideseadmetel põhinevad 
pangateenused; sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks, ja 
makseterminalid
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) tuleb tagada, et teenuste
pakkumisel kasutatavad tooted on
kooskõlas punktis D sätestatud 
eeskirjadega;

(a) teenuste pakkumisel kasutatavad 
tooted peavad olema kooskõlas punktis D 
sätestatud eeskirjadega;

(b) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
-võimaluste kohta järgmiselt:

(b) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja 
kasutatavaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive (ii) ettevõtja esitab teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
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mittetekstilisele sisule; selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti c kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti c kohaselt;

(c) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(c) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(d) tuleb võtta arvesse funktsioone, 
tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 
muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 
osutamisega, millega soovitakse vastata 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadustele.

(d) funktsioonid, tavad, põhimõtted, 
menetlused ja muudatused, mis on seotud 
selliste teenuste osutamisega, millega 
soovitakse vastata piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste, sealhulgas 
puuetega inimeste vajadustele:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet teenusele 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(a) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt C – alapunkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
-võimaluste kohta järgmiselt:

(a) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja 
kasutatavaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) ettevõtja esitab teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
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teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti c kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti b kohaselt;

(b) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(b) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja 
eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval 
ja optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel arvestama 
ligipääsetavusega eelkõige järgmiste 
aspektide puhul:

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema esitatud erinevates 
ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) peab olema kättesaadav rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi (iv) peab olema piisava suurusega 
kirjas, mille puhul on kontrast 
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arvestades piisava suurusega kirjatüübiga; tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, 
et nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt; 

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(d) toote liidestamine abivahenditega. (d) vajaduse korral ühilduvus paljude 
liidu tasandil kättesaadavate abivahendite 
ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarimplantaadid ja kuulamise 
abivahendid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet toote 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 7 – VI jagu – veerg 2 – punkt D – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
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kavandamine toimivusnõuded 

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide b ja c kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide b ja c kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

(i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

(ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, pakub toode vähemalt üht
teabe- ja töörežiimi, mis ei eelda 
kuulmisvõimet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui toode nõuab kasutajatelt 
häälsisendit, peab toode pakkuma 
vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht 
töörežiimi, mille abil on piiratud 
nägemisvõimega kasutajatel võimalik 
nägemist paremini ära kasutada, sh 
paindlik suurendamine ilma sisu või 
funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik 
kontrastsus ja heledus, ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt 
värvitaju;
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(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kui toode pakub auditiivseid 
töörežiime, kasutaja võimalust seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsiooni kuuldu selguse 
parandamiseks, peab toode pakkuma 
vähemalt üht tõhustatud 
helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja 
hääletugevusega töörežiimi, ning 
paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal 
oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, 
kui hääl ja taust on olemas eraldi 
heliribadena;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(f) kui toodet on vaja käsitseda, peab 
toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil 
on kasutajatel võimalik kasutada toodet 
alternatiivsel viisil, mis ei vaja 
peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või 
tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem 
kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(g) kui toode on eraldiseisev või 
paigaldatud, peavad selle teabe- ja 
tööelemendid asuma kõikide kasutajate 
käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel 
– sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega 
kasutajatel – olema võimalik neid 
käeulatusse panna;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teaberežiimi, mis vähendab
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;

(i) toode peab pakkuma vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab kõikide 
kasutajate, sealhulgas piiratud 
kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks 
selle kasutamist;

(j) kui toode hõlmab 
ligipääsetavuselemente, peab see 
pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis 
tagab nende ligipääsetavuselementide 
kasutajate eraelu puutumatuse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) tuleb tagada, et teenuste
pakkumisel kasutatavad tooted on
kooskõlas punktis B „Tooted” sätestatud 
eeskirjadega;

(a) teenuste pakkumisel kasutatavad 
tooted peavad olema kooskõlas punktis B 
„Tooted“ sätestatud eeskirjadega;

(b) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
-võimaluste kohta järgmiselt:

(b) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja 
kasutatavaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) ettevõtja esitab teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti c kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti c kohaselt;

(c) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(c) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
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tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(e) tuleb võtta arvesse funktsioone, 
tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 
muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 
osutamisega, millega soovitakse vastata 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadustele.

(e) funktsioonid, tavad, põhimõtted, 
menetlused ja muudatused, mis on seotud 
selliste teenuste osutamisega, millega 
soovitakse vastata piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste, sealhulgas 
puuetega inimeste vajadustele:

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet teenusele 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja 
eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval 
ja optimaalsel viisil, peab toodete
kavandamisel ja tootmisel arvestama 
ligipääsetavusega eelkõige järgmiste 
aspektide puhul:

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
järgmisi ligipääsetavusnõudeid:
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(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema esitatud erinevates 
ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) peab olema kättesaadav rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga; 

(iv) peab olema piisava suurusega 
kirjas, mille puhul on kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, 
et nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine) ning 
kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

(i) peab vastama punktis a sätestatud 
nõuetele; 

(ii) peab andma lihtsalt ja täpselt 
kasutajatele teavet selle kohta, kuidas 
toode sisaldab ligipääsetavuselemente ja 
kuidas see ühildub tugitehnoloogiaga;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad vastama 
järgmistele nõuetele: 

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele: 

(i) juhise tekst peab olema 
kättesaadav vormingus, mida saab 
kasutada ka teistsuguste abistavate 
vormingute loomiseks, mida saab esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu; ja

(i) need tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste dokumentide 
vormingus, mis on nii tajutav kui ka 
kasutatav; ning

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii) tootja esitab toote 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
toote ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
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hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
kergesti loetavat teksti;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele: 

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt; 

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f) toote liidestamine abivahenditega. (f) vajaduse korral ühilduvus paljude 
liidu tasandil kättesaadavate abivahendite 
ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarimplantaadid ja kuulamise 
abivahendid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet toote 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 8 – VII jagu – veerg 2 – punkt B – alapunkt 2 



AD\1121393ET.docx 69/80 PE594.023v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
toimivusnõuded 

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende 
kavandamisel vajaduse korral arvesse 
järgmist:

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

(i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

(ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda kuulmisvõimet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui toode nõuab kasutajatelt 
häälsisendit, peab toode pakkuma 
vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht 
töörežiimi, mille abil on piiratud 
nägemisvõimega kasutajatel võimalik 
nägemist paremini ära kasutada, sh 
paindlik suurendamine ilma sisu või 
funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik 
kontrastsus ja heledus, ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt 
värvitaju;
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(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kui toode pakub auditiivseid 
töörežiime, kasutaja võimalust seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsiooni kuuldu selguse 
parandamiseks, peab toode pakkuma 
vähemalt üht tõhustatud 
helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja 
hääletugevusega töörežiimi, ning 
paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal
oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, 
kui hääl ja taust on olemas eraldi 
heliribadena;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(f) kui toodet on vaja käsitseda, peab 
toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil 
on kasutajatel võimalik kasutada toodet 
alternatiivsel viisil, mis ei vaja 
peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või 
tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem 
kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(g) kui toode on eraldiseisev või 
paigaldatud, peavad selle teabe- ja 
tööelemendid asuma kõikide kasutajate 
käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel 
– sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega 
kasutajatel – olema võimalik neid 
käeulatusse panna;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teaberežiimi, mis vähendab
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;

(i) toode peab pakkuma vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab kõikide 
kasutajate, sealhulgas piiratud 
kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks 
selle kasutamist;

(j) kui toode hõlmab 
ligipääsetavuselemente, peab see 
pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis 
tagab nende ligipääsetavuselementide 
kasutajate eraelu puutumatuse; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 9 – VIII jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
-võimaluste kohta järgmiselt:

(a) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja 
kasutatavaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) ettevõtja esitab teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti c kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti b kohaselt;

(b) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(b) veebisaidid ja mobiilsidepõhised 
teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks 
vajalikud mobiilirakendused, peavad 
olema ligipääsetavad järjepideval ja 
sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – rida 9 – VIII jagu – veerg 2 – punkt A – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused Võimaluse korral 
antakse tugiteenuste raames 
(kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline 
tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) 
teavet teenuse ligipääsetavuse ning selle 
ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, 
tehes seda piiratud funktsionaalse 
võimekusega kasutajate, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate 
sidevahendite abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja 
eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval 
ja optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel arvestama 
ligipääsetavusega eelkõige järgmiste 
aspektide puhul:

1. Kavandamine ja tootmine Selleks et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema esitatud erinevates 
ligipääsetavates vormingutes, ja see

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) peab olema kättesaadav rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

iv) peab olema piisava suurusega 
kirjas, mille puhul on kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, 
et nende loetavus oleks eeldatavates 
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kasutustingimustes võimalikult suur;

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine) ning 
kaubamärk, toote nimi ja liik, mis

(i) peab vastama punktis 1 a 
sätestatud nõuetele; 

(ii) peab andma lihtsalt ja täpselt 
kasutajatele teavet selle kohta, kuidas 
toode sisaldab ligipääsetavuselemente ja 
kuidas see ühildub tugitehnoloogiaga;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad vastama 
järgmistele nõuetele: 

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele: 

(i) juhise tekst peab olema 
kättesaadav vormingus, mida saab 
kasutada ka teistsuguste abistavate 
vormingute loomiseks, mida saab esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu; ja

(i) need tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste dokumentide 
vormingus, mis on nii tajutav kui ka 
kasutatav; ja

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(ii) tootja esitab toote 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
toote ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
kergesti loetavat teksti;

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele:

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes (e) toote funktsionaalsus, pakkudes 



PE594.023v02-00 74/80 AD\1121393ET.docx

ET

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt; 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(f) toote liidestamine abivahenditega. (f) vajaduse korral ühilduvus paljude 
liidu tasandil kättesaadavate abivahendite 
ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarimplantaadid ja kuulamise 
abivahendid.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
toimivusnõuded 

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende 
kavandamisel vajaduse korral arvesse 
järgmist:

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

(i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

(ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda kuulmisvõimet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui toode nõuab kasutajatelt 
häälsisendit, peab toode pakkuma 
vähemalt üht töörežiimi, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, tuleb pakkuda vähemalt üht 
töörežiimi, mille abil on piiratud 
nägemisvõimega kasutajatel võimalik 
nägemist paremini ära kasutada, sh 
paindlik suurendamine ilma sisu või 
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funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik 
kontrastsus ja heledus, ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, peab toode pakkuma vähemalt 
üht töörežiimi, mis ei eelda kasutajalt 
värvitaju;

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kui toode pakub auditiivseid 
töörežiime, kasutaja võimalust seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsiooni kuuldu selguse 
parandamiseks, peab toode pakkuma 
vähemalt üht tõhustatud 
helifunktsioonidega, sealhulgas selguse ja 
hääletugevusega töörežiimi, ning 
paindlikke võimalusi esiplaanil ja taustal 
oleva heli eristamiseks ja seadistamiseks, 
kui hääl ja taust on olemas eraldi 
heliribadena;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(f) kui toodet on vaja käsitseda, peab 
toode pakkuma üht töörežiimi, mille abil 
on kasutajatel võimalik kasutada toodet 
alternatiivsel viisil, mis ei vaja 
peenmotoorset juhtimist, käsitsemist või 
tugevaid käeliigutusi, ega korraga rohkem 
kui ühe juhtseadise kasutamist;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(g) kui toode on eraldiseisev või 
paigaldatud, peavad selle teabe- ja 
tööelemendid asuma kõikide kasutajate 
käeulatuses või peab kõikidel kasutajatel 
– sealhulgas piiratud ulatuse ja tugevusega 
kasutajatel – olema võimalik neid 
käeulatusse panna;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teaberežiimi, mis vähendab
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;

(i) toode peab pakkuma vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab kõikide 
kasutajate, sealhulgas piiratud 
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kognitiivsete võimetega kasutajate jaoks 
selle kasutamist;

(j) kui toode hõlmab 
ligipääsetavuselemente, peab see 
pakkuma vähemalt üht töörežiimi, mis 
tagab nende ligipääsetavuselementide 
kasutajate eraelu puutumatuse.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) teha ligipääsetavaks tehiskeskkond, 
kus teenust osutatakse, sealhulgas 
transporditaristu, vastavalt C osale, ilma et 
see piiraks nende riiklike ja liidu 
õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad 
rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja 
arheoloogiaväärtuste kaitset;

(a) teha ligipääsetavaks tehiskeskkond, 
kus teenust osutatakse, sealhulgas 
transporditaristu, vastavalt C osale, ilma et 
see piiraks nende riiklike ja liidu 
õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad 
rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja 
arheoloogiaväärtuste kaitset;

(b) teha ligipääsetavaks rajatised, 
sealhulgas sõidukid ja seadmed, mida on 
vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse 
järgmist:

(b) teha ligipääsetavaks rajatised, 
sealhulgas sõidukid ja seadmed, mida on 
vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse 
järgmist:

(i) tehisala peab vastama punktis c 
esitatud nõuetele seoses peale- ja 
mahaminekuga, liikumise ja kasutamisega;

(i) tehisala peab vastama punktis c 
esitatud nõuetele seoses peale- ja 
mahaminekuga, liikumise ja kasutamisega;

(ii) teave peab olema ligipääsetav 
erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse 
kanali kaudu;

(ii) teave peab olema ligipääsetav 
erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse 
kanali kaudu;

(iii) tuleb võimaldada alternatiive 
nähtavale mittetekstilisele sisule;

(iii) tuleb võimaldada alternatiive 
nähtavale mittetekstilisele sisule;

(c) tuleb tagada, et teenuste
pakkumisel kasutatavad tooted on
kooskõlas A osas sätestatud eeskirjadega;

(c) teenuste pakkumisel kasutatavad 
tooted peavad olema kooskõlas A osas 
sätestatud eeskirjadega;

(d) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 

(d) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja -võimaluste 
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-võimaluste kohta järgmiselt: kohta tuleb anda erinevates 
ligipääsetavates vormingutes järgmiselt:

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave tehakse kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes selle tajutavaks ja 
kasutatavaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) ettevõtja esitab teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu, selgituse 
selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe 
teenuse ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiatega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti c kohaselt.

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud veebi- ja 
mobiilipõhised rakendused ja veebisaidid, 
tuleb esitada punkti e kohaselt;

(e) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

(e) veebisaidid ning teenuse 
osutamiseks vajalikud veebipõhised 
rakendused peavad olema ligipääsetavad 
järjepideval ja sobival viisil, võimaldades 
kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja 
arusaamist, nähes ette sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatavuse ning 
pakkudes vajaduse korral ligipääsetava 
elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal
viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii 
liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(f) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(f) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(g) tuleb võtta arvesse funktsioone, 
tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 
muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 
osutamisega, millega soovitakse vastata 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadustele.

(g) funktsioonid, tavad, põhimõtted, 
menetlused ja muudatused, mis on seotud 
selliste teenuste osutamisega, millega 
soovitakse vastata piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste, sealhulgas 
puuetega inimeste vajadustele:

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – C osa – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ligipääsetavate ruumide 
miinimumarv asutuse kohta:

(a) üks ligipääsetav ruum asutuse 
kohta, kus on kokku vähem kui 20 ruumi;

(b) kaks ligipääsetavat ruumi asutuse 
kohta, kus on rohkem kui 20, kuid vähem 
kui 50 ruumi;

(c) üks ligipääsetav lisaruum iga 50 
lisaruumi kohta.
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