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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt, et avaldati ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete 
ja teenuste ligipääsetavusnõuetega, kuna ettepanek kinnitab Euroopa Komisjoni valmidust 
parandada Euroopa Liidus ligipääsetavust puuetega inimeste jaoks. 

Oluline on meelde tuletada, et ka Euroopa juurdepääsetavuse akti nime all tuntud dokumendi 
peamine eesmärk on ühtlustada ja kooskõlastada liikmesriikide õigusaktid ligipääsetavuse 
valdkonnas. Ligipääsetavuse tagamise meetmete lisamine siseriiklikesse õigusaktidesse on 
kohustus, mida ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni allkirjastanud riigid on juba 
konventsiooni artikli 9 alusel arvesse võtnud. Seega aitab Euroopa Liit liikmesriikidel oma 
kohustusi täita, ühtlustades asjaomast valdkonda reguleerivaid õigusakte, vältides seeläbi 
killustatust ELi siseturul. 

Sellega seoses on oluline käsitleda käesolevat ettepanekut läbivaatamise kontekstis, mida 
ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee Euroopa Liidu kohta teostas ja mille käigus toimus 
komitee 14. istungjärgul (27.–28. augustil 2015 Genfis) konstruktiivne dialoog. Dialoogi 
tulemusena võttis ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee vastu lõppjäreldused Euroopa 
Liidu kohta, milles viidati konkreetselt kõnealusele direktiivi ettepanekule ja sellega seotud 
küsimustele, nagu on näha artiklit 9 (ligipääsetavus) käsitleva jao lõikes 29. Nimetatud lõikes 
kutsub ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee Euroopa Liitu üles võtma vastu muudetud 
Euroopa juurdepääsetavuse akti, tagades sealhulgas tõhusad ja ligipääsetavad täitmise 
tagamise ja kaebuste lahendamise mehhanismid, järgides komitee üldmärkuses nr 2 toodud 
suuniseid ja konsulteerides puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega.

Üldjoontes võib akti puhul väita, et sellega hõlmatakse suur osa IKT-valdkonna tooteid ja 
teenuseid, mis on oluline kiiduväärt aspekt. Sellegipoolest on reguleerimisala üks valdkondi, 
mille puhul on veel küllaldaselt arenguruumi, et laiendada seda suuremale hulgale kaupadele 
ja teenustele, sealhulgas transpordile, tervishoiule, haridusele, koolitusele, eluasemesektorile, 
turismile, kindlustuspoliitikale, kodumasinatele, jaemüügisektorile, õigusküsimustele, 
kohtusüsteemile, kultuurile, vaba aja veetmisele ja spordile.

Ligipääsetavusnõuded 

Peab olema tagatud, et nõuetega kaasnevad ulatuslikumad ja üksikasjalikumad kohustused ja 
selgitused ettepaneku lisas, milles käsitletakse kõikide puuetega inimeste, sh puuetega naiste 
ja tütarlaste ning suuremat toetust vajavate puuetega inimeste vajadusi. 

Tehiskeskkonda käsitlevad nõuded ei ole piisavad. Märgitakse, et liikmesriigid võivad 
otsustada lisada viite tehiskeskkonnale, kui see on seotud asjaomase toote või teenuse 
pakkumisega. Sõnastust tuleb täpsustada, kehtestades nõude, et asjaomane tehiskeskkond 
peab olema ligipääsetav, kuna puuetega inimeste jaoks ei ole vahet, kas teenus või toode on 
ligipääsetav, juhul kui neil puudub sellele füüsiline juurdepääs. 

Tootjate, volitatud esindajate, importijate ja turustajate kohustused
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Tootjad, volitatud esindajad, importijad ja turustajad peavad igal ajal suutma anda teavet 
toodete ligipääsetavustingimuste kohta, mitte ainult "pädeva riikliku asutuse põhjendatud 
nõudmisel". 

Toodete turujärelevalve 

Asutuste käsutuses olevat ligipääsetavusnõuetele mittevastavust käsitlevat teavet tuleks 
avalikustada korrapäraselt ja mitte ainult vastava taotluse saamise korral.

Täitmise tagamine

On tervitatav, et direktiivi ettepanekus märgitakse, et tarbijad ja/või avalik-õiguslikud 
asutused või eraõiguslikud ühingud võivad pöörduda oma riigi kohtute poole juhul, kui ei 
täideta direktiivi sätteid. Siiski ei ole see säte rahuldav, arvestades probleeme, millega paljud 
puuetega inimesed kohtusüsteemile ligipääsemisel kokku puutuvad, et ettevõtjate suhtes oleks 
võimalik võtta piisavaid õiguslikke meetmeid. Sellest lähtuvalt ei tohiks täitmise tagamise 
kohustus sõltuda tarbijate individuaalselt võetud üksikmeetmetest, vaid täitmine tuleks 
eelkõige tagada terviklikku rakendamist ja järelevalvet hõlmava süsteemiga, mida täiendavad 
tarbijate kaebuste lahendamise mehhanismid. Liikmesriigid peavad andma 
turujärelevalveasutustele ulatuslikud volitused, et teostada järelevalvet direktiivi 
nõuetekohase kohaldamise üle ja tagada selle jõustamine.

Sanktsioonid 

Laekunud summad tuleks uuesti investeerida ligipääsetavusega seotud meetmetesse. Samuti 
tuleb vältida, et sanktsioonide maksmist peetakse nn odavaks variandiks, mis võimaldab jätta 
kohaldamata artiklis 3 toodud ligipääsetavusnõuded.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eriti selle artikleid 21, 23 ja 26,
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Muudatusettepanek 2

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 ligipääsetavate toodete ja 
teenuste vaba liikumist. See suurendab 
ligipääsetavate toodete ja teenuste 
kättesaadavust siseturul kõigile kodanikele 
ja loob eeltingimused kaasavale ja 
mittediskrimineerivale osalusele.

Muudatusettepanek 3

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 puuetega 
inimeste ja/või vanusega seotud või muu 
vaegusega inimeste arv suureneb oluliselt 
Euroopa Liidu rahvastiku vananedes. 
Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele 
ja teenustele, järgib tarbijate vajadusi,
tekitab kaasavama ühiskonna ja on kõigi 
kodanike iseseisva toimetuleku 
eeltingimus.

(Käesoleva muudatusettepaneku esimest 
osa (määratluse „puuetega ja/või 
funktsionaalsete piirangutega inimesed“ 
muutmine määratluseks „puuetega 
inimeste ja/või vanusega seotud või muu 
vaegusega inimesed) kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses ning see eeldab vastavate 
muudatuste tegemist kogu tekstis.)
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Liikmesriigid peaksid võtma 
meetmeid, et tagada kõikide põhiõiguste 
ja -vabaduste täielik ja võrdne teostamine. 
Seepärast on vaja, et liikmesriigid 
lähtuksid ligipääsetavusmeetmete ja -
nõuete valimisel soolisest 
võrdõiguslikkusest ja vajadusest 
suurendada siseturul puuetega ja 
vanusega seotud või muu vaegusega 
inimeste osalemist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) ELis elab üle 80 miljoni puuetega 
inimese, kes vajavad kiiresti ligipääsetavat 
keskkonda. Puuetega inimestel on raskusi 
tööturul ja vaba aja tegevustes 
osalemisega ning ÜRO andmetel on 
puuete esinemissagedus tegelikult naiste 
seas suurem kui meeste seas. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Kuna puuetega naised ja 
tütarlapsed puutuvad kokku 
diskrimineerimise eri vormide ja 
hooldamisega seotud soolise 
tasakaalustamatusega, on vaja suuremat 
ligipääsetavust kõigis sektorites.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Vananeva elanikkonna määr 
liidus suureneb pidevalt, mistõttu on üha 
enam vanusega seotud vaegustega 
inimesi, kes vajavad ligipääsetavaid 
tooteid ja teenuseid ning hästi kavandatud 
integreeritud keskkonda, mis võimaldab 
neil jätkata oma igapäevaseid tegevusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 e) Puuetega naiste tõrjutus on 
suurem võrreldes puuetega meeste 
eraldatusega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 f) Endiselt esineb soo ja puude alusel 
eri vormis ja kujul toimuvat mitmekordset 
diskrimineerimist ning see toob kaasa 
sotsiaalse tõrjutuse (näiteks madalam 
enesehinnang, majanduslik sõltuvus, 
sotsiaalne eraldatus), haridusliku 
tõrjutuse (näiteks kõrge kirjaoskamatuse 
määr, madalam haridustase, eelkõige 
naiste puhul) ja tööturult kõrvale jäämise 
(madalam osalus tööturul, kalduvus 
töötada madalalt tasustatud, ajutistel või 
ebakindlatel töökohtadel), mis põhjustab 
puuetega inimestele, nende perekondadele 
ja hooldajatele täiendavat stressi ja 
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psühholoogilist koormat.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 g) Arvukatele rahvusvahelistele 
konventsioonidele ja Euroopa õiguse 
sätetele vaatamata ei saa kodanikud neid 
veel täielikult kasutada ja puuetega 
inimeste sotsiaalseid õigusi ei austata 
täielikult, kuna neil puuduvad näiteks 
võrdsed ja õiglased võimalused osaleda 
poliitilises, ühiskondlikus ja 
majanduselus. Puuetega naised ja 
tütarlapsed on otsustusprotsessis, 
edusammudes ja soolise võrdõiguslikkuse 
rakendamisel endiselt marginaalses 
positsioonis.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 h) Toodete, vahendite, seadmete ja 
teenuste puhul tuleks tagada üldine 
ligipääsetavus, universaaldisain ja sooline 
perspektiiv, et puuetega mehed, poisid, 
naised ja tütarlapsed saaksid neid 
tavapäraselt kasutada.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuna liikmesriikides vastu võetud 
õigus- ja haldusnormid seoses piiratud 

(3) Kuna liikmesriikides vastu võetud 
õigus- ja haldusnormid seoses puuetega 
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funktsionaalse võimekusega inimeste, 
sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga 
toodetele ja teenustele on erinevad, takistab 
see nende toodete ja teenuste vaba 
liikumist ning moonutab tõhusat 
konkurentsi siseturul. Ettevõtjad, eelkõige 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
(VKEd), on sellistest tõketest eriti 
mõjutatud.

inimeste ja vanusega seotud või muu 
vaegusega inimeste ligipääsuga toodetele 
ja teenustele on erinevad, takistab see 
nende toodete ja teenuste vaba liikumist 
ning moonutab tõhusat konkurentsi 
siseturul. Ettevõtjad, eelkõige väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), on 
sellistest tõketest eriti mõjutatud.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses ning see eeldab vastavate 
muudatuste tegemist kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

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 majanduskasvu ning tarbijate osalemist, 
sest ligipääsetavate toodete väljatöötamise 
ja turustamisega iga liikmesriigi turu jaoks 
kaasnevad lisakulud. Liikmesriikide 
ametiasutused, tootjad ja teenuseosutajad 
tunnevad end samuti ebakindlalt 
ligipääsetavusnõuete täitmisel võimalike 
piiriüleste teenuste puhul ega tea, millist 
poliitilist ligipääsetavusraamistikku 
kohaldada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) VKEd ja mikroettevõtjad loovad 
enamiku liidu töökohtadest, ja seda isegi 
siis, kui nende toodete ja teenuste 
arendamisel esineb pidurdavaid ja 
takistavaid tegureid, eelkõige piiriüleses 
kontekstis. Liikmesriigid peaksid seetõttu 
lihtsustama VKEde ja mikroettevõtjate 
tegevust, ühtlustades ligipääsetavust 
käsitlevad siseriiklikud sätted ja samal 
ajal säilitades vajalikud kaitseklauslid.

Muudatusettepanek 15

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 tarbijad ja 
ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad 
silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad 
piiratud konkurentsist pakkujate vahel ning 
ligipääsetavust käsitlevate ühiste 
miinimumeeskirjade puudumisest 
siseturul, mis piirab võimalust kasutada 
selliseid tooteid ja teenuseid eriti nendel, 
kellel on madalam sissetulek ja suurem 
oht sattuda vaesusesse. Liikmesriikide 
õigusaktide killustatus vähendab 
potentsiaalset kasu, mida võidakse saada 
kodu- ja välismaiste kolleegidega 
kogemuste vahetamisest ühiskonna ja 
tehnoloogia arengu küsimustes.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete 
ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp 

(6) Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete 
ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp 
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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. 

ligipääsetavate toodete ja teenuste turu 
killustatusele, aidata kaasa töökohtade 
loomisele, saavutada mastaabisääst, 
hõlbustada piiriülest kaubandust ja 
liikuvust, vähendada piiriüleseid takistusi 
ja hoida ära nende tekkimine ning aidata 
ettevõtjatel suunata vahendeid 
innovatsiooni ja nende edasisse 
majandusarengusse, selmet kasutada neid 
vahendeid saavutamaks kooskõla 
killustatud õigusnõuetega terves liidus.

Muudatusettepanek 17

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 vanusega seotud või muu 
vaegusega inimeste õiguste täielik 
austamine, võttes arvesse soolist 
perspektiivi, 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 25 ja 26 
kohaldamist.

(Käesoleva muudatusettepaneku esimest 
osa (määratluse „puuetega inimesed“ 
muutmine määratluseks „puuetega 
inimesed ja vanusega seotud või muu 
vaegusega inimesed) kohaldatakse kogu
teksti ulatuses ning see eeldab vastavate 
muudatuste tegemist kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Puuete esinemissagedus on naiste 
seas suurem kui meeste seas; puuetega 
naised seisavad silmitsi mitmekordse 
diskrimineerimisega ja oluliste 
takistustega oma põhiõiguste ja -
vabaduste teostamisel, kuna nad kogevad 
näiteks füüsilist, emotsionaalset, 
seksuaalset, majanduslikku ja 
institutsioonilist vägivalda, 
diskrimineerimist juurdepääsul 
haridusele ja tööhõivele, mis võib 
põhjustada sotsiaalset eraldatust ja 
psühholoogilist traumat; naisi mõjutab 
puue samuti ebaproportsionaalselt 
rohkem puuetega pereliikmete 
hooldajatena ja neid diskrimineeritakse 
seotuse alusel sagedamini kui mehi; 
arvestades, et puuetega naiste ja puuetega 
laste emade võrdne kohtlemine ning neid 
käsitlevad positiivsed meetmed ja poliitika 
on põhiline inimõigus ja eetiline 
kohustus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa digitaalse tegevuskava 
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 

(10) Euroopa digitaalse tegevuskava 
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 ja vanusega seotud 
või muu vaegusega inimestele uue 
elektroonilise infosisu täielikult 
kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja 
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ELi kodaniku, olenemata võimetest, 
saaksid ühtsest turust kasu. 

kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on 
vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu 
digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik 
ELi kodaniku, olenemata võimetest, 
saaksid ühtsest turust kasu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artikkel 6 kohustab 
osalisriike võtma kõik vajalikud meetmed, 
et tagada naiste täielik areng, edendamine 
ja võimestamine, samas kui artiklis 9 
tunnistatakse, et tuleb võtta asjakohased 
meetmed, et tagada puuetega naistele ja 
tütarlastele tegelik juurdepääs füüsilisele 
keskkonnale, transpordile, teabele ja 
suhtlusele.

Muudatusettepanek 21

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 
ligipääsetavuse, universaaldisaini ja 
tehiskeskkonna kohta. Sooline perspektiiv 
tuleb tagada toodete, vahendite, seadmete
ja teenuste puhul, et neid saaksid 
tavapäraselt kasutada puuetega mehed, 
poisid, naised ja tütarlapsed, kes ilma liidu 
meetmeteta kannataksid endiselt
siseriiklike sätete erinevuse tõttu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Dokumendis „Euroopa puuetega 
inimeste strateegia 2010–2020: Uued 
sammud tõketeta Euroopa suunas”,33 mis 
on kooskõlas konventsiooniga, on 
sätestatud ligipääsetavus kui üks kaheksast 
tegevusvaldkonnast ja ühiskonnas 
osalemise põhiline eeltingimus, ning selle 
eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste 
kättesaadavus.

__________________ __________________

33 KOM(2010) 636. 33 KOM(2010) 636.

Muudatusettepanek 23

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 
tooted ja teenused.

(18) Käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuded peavad võimaldama kõigile 
täielikku osalemist siseturul ja püüdma 
vähendada puuetega inimeste ees seisvaid 
takistusi, et tagada kogu Euroopa Liidus 
hästi toimiv siseturg, õiglased 
elutingimused ja ligipääsetav ühiskond. 
Siseturul kõigi osalemise suurendamine 
võimaldab ettevõtjatel leida uusi 
ettevõtlusvõimalusi.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Soolise mõõtme lisamine 
ettepanekusse võtta vastu direktiiv 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
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ühtlustamise kohta seoses toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetega toetab 
integreeritud lähenemist, mille eesmärk 
on kaotada puuetega naiste, lapsekärusid 
kasutavate emade ja ülalpeetavate isikute 
hooldajateks olevate naiste jätkuv 
diskrimineerimine.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Ligipääsetavuse saavutamiseks 
tuleb kõrvaldada takistused ja nende 
tekkimist ära hoida, eelistatavalt 
„universaaldisaini” lähenemisviisi abil. 
Ligipääsetavus ei tohiks välistada mõistlike 
abinõude võtmist, kui seda nõutakse 
liikmesriigi või liidu õigusaktidega.

(25) Ligipääsetavuse saavutamiseks 
tuleb kõrvaldada takistused ja nende 
tekkimist ära hoida, eelistatavalt 
„universaaldisaini” lähenemisviisi 
rakendamise abil. Ligipääsetavus ei tohiks 
välistada mõistlike abinõude võtmist, kui 
seda nõutakse liikmesriigi või liidu 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kõige sobivam täieliku 
vastavushindamismenetluse teostaja on 
tootja, kel on üksikasjalikud teadmised 
toote väljatöötamise ja tootmise protsessist. 
Vastavushindamise eest peaks vastutama 
tootja.

(30) Kõige sobivam täieliku 
vastavushindamismenetluse teostaja on 
tootja, kel on üksikasjalikud teadmised 
toote väljatöötamise ja tootmise protsessist. 
Vastavushindamise eest peaks vastutama 
tootja. Ent tarbijatel, organisatsioonidel ja 
seotud liikmesriikide ametiasutustel peaks 
olema võimalus teatada ettevõtjate 
rikkumistest seoses käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetega, eelkõige juhul, kui 
pakutavad tooted või teenused avaldavad 
halba mõju puuetega inimeste 
elutingimustele ja/või võimalustele 
osaleda siseturul või on vastuolus soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõttega.
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Muudatusettepanek 27

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 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Selleks et turujärelevalve eesmärgil 
tagada teabe tulemuslik kättesaadavus, 
peaks kõigi kohaldatavate liidu õigusaktide 
vastavuse kindlakstegemiseks vajalik teave 
olema saadav ühes ühtses ELi 
vastavusdeklaratsioonis. Ettevõtjate 
halduskoormuse vähendamiseks peaks neil 
olema võimalus lisada ühisele ELi 
vastavusdeklaratsioonile asjakohaseid 
individuaalseid vastavusdeklaratsioone.

(41) Selleks et turujärelevalve eesmärgil 
tagada teabe tulemuslik kättesaadavus, 
peaks kõigi kohaldatavate liidu õigusaktide 
vastavuse kindlakstegemiseks vajalik teave 
olema saadav ühes ühtses ELi 
vastavusdeklaratsioonis, hõlbustades vaba 
juurdepääsu teabele ning eelkõige 
liikmesriikide oskusteabele. Ettevõtjate 
halduskoormuse vähendamiseks peaks neil 
olema võimalus lisada ühisele ELi 
vastavusdeklaratsioonile asjakohaseid 
individuaalseid vastavusdeklaratsioone.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Toodete turujärelevalve 
teostamisel peaksid 
turujärelevalveasutused hindamise 
läbivaatamist teostama koostöös puuetega 
inimeste ja neid esindavate 
organisatsioonidega. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Määruse (EÜ) nr 765/2008 kohaselt 
kinnitab tootja CE-märgise paigaldamisega 
tootele, et vastav toode vastab kõigile 
asjakohastele nõuetele ja et ta võtab selle 
eest endale kogu vastutuse.

(45) Määruse (EÜ) nr 765/2008 kohaselt 
kinnitab tootja CE-märgise paigaldamisega 
tootele ja täiendava teabe esitamisega 
toodete ja teenuste kohta, mis vastavad 
ligipääsetavusnõuetele, et vastav toode 
vastab kõigile asjakohastele 
ligipääsetavusnõuetele ja et ta võtab selle 
eest endale kogu vastutuse.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Puuetega inimeste ja eakate õigus 
osaleda ja olla kaasatud liidu sotsiaal- ja 
kultuuriellu on seotud ligipääsetavate 
audiovisuaalmeedia teenuste osutamisega. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid võtma 
asjakohaseid ja proportsionaalseid 
meetmeid, et tagada meediateenuste 
osutajate aktiivne tegutsemine oma 
jurisdiktsioonis eesmärgiga teha 2022. 
aastaks infosisu nägemis- ja 
kuulmispuudega inimestele 
ligipääsetavaks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
turujärelevalveasutused kontrollivad 
kooskõlas V peatükiga ettevõtjate 
vastavust artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kriteeriumidele.

(48) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
turujärelevalveasutused kontrollivad 
kooskõlas V peatükiga ettevõtjate 
vastavust artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kriteeriumidele ning et nad konsulteerivad 
korrapäraselt puuetega inimesi esindavate 
organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Riiklikud andmebaasid, mis 
sisaldavad kogu asjakohast teavet artikli 1 
lõigetes 1 ja 2 loetletud toodete ja teenuste 
ligipääsetavuse määra kohta, 
võimaldaksid turujärelevalvesse paremini 
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kaasata piiratud funktsionaalse 
võimekusega, sealhulgas puuetega 
inimesi ja neid esindavaid 
organisatsioone.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Tuleks kindlaks määrata 
kaitsemeetmete menetlus, mida 
kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid 
ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete 
osas kokkuleppele, ja mis võimaldaks
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, 
mis ei vasta käesoleva direktiivi 
ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka 
turujärelevalveasutustel koostöös 
asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete 
suhtes varakult meetmeid võtta.

(50) Tuleks kindlaks määrata 
kaitsemeetmete menetlus, mida 
kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid 
ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete 
osas kokkuleppele, ja millega teavitatakse
huvitatud isikuid meetmetest, mida 
kavatsetakse võtta seoses toodetega, mis ei 
vasta käesoleva direktiivi 
ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka 
turujärelevalveasutustel koostöös puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide, 
soolist võrdõiguslikkust edendavate 
organisatsioonide ja asjaomaste 
ettevõtjatega selliste toodete suhtes 
varakult meetmeid võtta.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki 
– kõrvaldada vaba liikumise tõkked 
teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste 
puhul, et aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele – ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, sest see 
nõuab vastavates õigussüsteemides praegu 
kehtivate eeskirjade ühtlustamist, vaid seda 
on parem saavutada liidu tasandil, 
määratledes ühtse turu toimimise ühised 
nõuded ja eeskirjad, võib liit võtta 

(54) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki 
– kõrvaldada vaba liikumise tõkked 
teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste 
puhul, et aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja järgida 
kõikide klientide vajadusi – ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, sest see 
nõuab vastavates õigussüsteemides praegu 
kehtivate eeskirjade ühtlustamist, vaid seda 
on parem saavutada liidu tasandil, 
määratledes ühtse turu toimimise ühised 
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meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 5. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

nõuded ja eeskirjad, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 5. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) piletiautomaadid; ii) piletiautomaadid, toidu- ja 
joogiautomaadid;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 - lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) elektroonilised kodumasinad, 
sealhulgas nende pakendid;

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) e-raamatud; (e) e-raamatud, füüsilisel 
andmekandjal olev digitaalne andmesisu, 
veebipõhised kursused ja õppematerjalid;

Muudatusettepanek 39

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

(f a) postiteenused.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „sobiv vorming” – eri liiki puuete 
puhul sobivad vormingud, sealhulgas 
viipekeele, Braille kirja, toetavate ja 
asendavate suhtlusvahendite kasutamine;

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) „ligipääsuteenus“ – teenused nagu 
kirjeldustõlge, subtiitrid kurtidele ja 
vaegkuuljatele ja viipekeel, mis 
suurendavad audiovisuaalsisu 
ligipääsetavust puuetega naiste ja meeste 
jaoks;

Muudatusettepanek 42

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. Järgmised iseteenindusterminalid, 
st pangaautomaadid, piletiautomaadid, 
toidu- ja joogiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.
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Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Elektroonilised kodumasinad, 
sealhulgas nende pakendid, peavad 
vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa 
X jaos.

Muudatusettepanek 44

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 pidevalt vähemalt 
ühe tekstipõhise ja ühe videopõhise 
edastusteenuse kogu liikmesriigi 
territooriumil, konsulteerides 
kasutajaorganisatsioonidega, sealhulgas 
puuetega inimesi esindavate 
organisatsioonidega, ja hoolitsedes selle 
eest, et need edastusteenused oleksid 
telefoniteenustega koostalitlusvõimelised.

Samuti tagavad liikmesriigid heli-, video-
ja reaalajas tekstiside (Total 
Conversation) riigisiseste, piirkondlike ja 
kohalike hädaabiteenistustega, sealhulgas 
tugiliinidega (näiteks need, mis pakuvad 
kaitset vägivalla ohvritest naistele).

Muudatusettepanek 45

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

Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
audiovisuaalmeedia teenuseid, tagavad 
liikmesriigid nende teenuste 
ligipääsetavuse samuti viipekeeles, 
subtiitritega, kirjeldustõlkega ja 
arusaadavate programmijuhistega, 
pöörates erilist tähelepanu lastele 
mõeldud audiovisuaalmeedia teenuste 
ligipääsetavusele.

Muudatusettepanek 46

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 ja seotud toodete 
kliendid, sealhulgas keskkond, mida 
haldavad teenuse osutajad ja 
taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 
mida kasutavad pangandus- ja 
postiteenuste ning telefonioperaatorite 
klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 
kliendid, vastavad I lisa X jaos sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele, et piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimesed, 
sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, 
saaksid neid paremini kasutada.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need registrid avaldatakse ja neid 
ajakohastatakse pidevalt tootja poolt 
võetud meetmetega, mis on seotud 
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nõuetele mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmistega.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootjad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 
vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmisel koostööd seoses kõigi nende 
poolt turule lastud toodete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetega 
ja selleks, et tagada vastavus artiklis 3 
osutatud nõuetele.

9. Tootjad esitavad pädevatele 
riiklikele asutustele toote vastavust 
nõuetele tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
asjaomasele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmisel koostööd seoses kõigi nende 
poolt turule lastud toodete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetega 
ja selleks, et tagada vastavus artiklis 3 
osutatud nõuetele.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Need registrid avaldatakse ja neid 
ajakohastatakse pidevalt tootja poolt 
võetud meetmetega, mis on seotud 
nõuetele mittevastavate toodete ja toodete 
tagasinõudmistega.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmise korral 
talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja 

9. Importijad esitavad pädevatele 
riiklikele asutustele toote vastavust
tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni 



AD\1121014ET.docx 25/31 PE592.148v03-00

ET

dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigi nende poolt 
turule lastud toodete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.

keeles, mis on asjaomasele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigi nende poolt turule lastud toodete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
meetmete puhul.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Turustajad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 
vastavust tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigi nende poolt turul kättesaadavaks 
tehtud toodete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.

6. Turustajad esitavad pädevatele 
riiklikele asutustele toote vastavust 
tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni. 
Nad teevad asjaomase asutuse või 
asutustega nende nõudmisel koostööd 
kõigi nende poolt turul kättesaadavaks 
tehtud toodete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teenuseosutajad esitavad pädeva 
asutuse põhjendatud nõudmise korral 
talle kogu teabe, mida on vaja teenuse 
vastavuse tõendamiseks artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad 
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, 
mis võetakse selleks, et viia teenus 
vastavusse kõnealuste nõuetega.

4. Teenuseosutajad esitavad 
pädevatele riiklikele asutustele kogu teabe, 
mida on vaja teenuse vastavuse 
tõendamiseks artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad 
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, 
mis võetakse selleks, et viia teenus 
vastavusse kõnealuste nõuetega.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi vastavusdeklaratsioon kinnitab, 
et artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuded 
on täidetud. Kui on kasutatud artiklis 12 
sätestatud erandit, peab ELi 
vastavusdeklaratsioonis olema sätestatud, 
millise ligipääsetavusnõude alusel on 
kõnealust erandit kohaldatud.

1. ELi vastavusdeklaratsioon kinnitab, 
et artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuded 
on täidetud. Kui on kasutatud artiklis 12 
sätestatud erandit, peab ELi 
vastavusdeklaratsioonis olema sätestatud, 
millise ligipääsetavusnõude alusel on 
kõnealust erandit kohaldatud, ja esitatakse 
selgitav põhjendus.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
turujärelevalveasutuste valduses olev teave 
ettevõtjate vastavuse kohta artiklis 3 
sätestatud kohaldatavatele 
ligipääsetavusnõuetele ja artikliga 12 ette 
nähtud erandite hindamisele on tarbijatele 
taotluse korral sobivas vormingus 
kättesaadav, välja arvatud juhul, kui seda 
teavet ei saa esitada konfidentsiaalsuse 
tõttu, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 
765/2008 artikli 19 lõikega 5.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
turujärelevalveasutuste valduses olev teave 
ettevõtjate vastavuse kohta artiklis 3 
sätestatud kohaldatavatele 
ligipääsetavusnõuetele ja artikliga 12 ette 
nähtud erandite hindamisele on tarbijatele 
sobivas vormingus kättesaadav, välja 
arvatud juhul, kui seda teavet ei saa esitada 
konfidentsiaalsuse tõttu, nagu on ette 
nähtud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 
19 lõikega 5.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Riiklikud andmebaasid

Liikmesriigid loovad riikliku andmebaasi, 
mis on kättesaadav kõikidele kodanikele 
ja sidusrühmadele ning sisaldab kogu 
asjakohast teavet artikli 1 lõigetes 1 ja 2 
loetletud toodete ja teenuste 
ligipääsetavuse määra kohta, ning 
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ajakohastavad seda korrapäraselt.

Muudatusettepanek 56

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 
kohtute või pädevate haldusasutuste poole, 
et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 
liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine; 
kaebuste lahendamise mehhanismid 
peaksid olema tõhusad, läbipaistvad ja 
kättesaadavad kooskõlas konventsiooni 
artikliga 9;

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sätted, mille kohaselt luuakse 
terviklik ja piisavate vahenditega 
varustatud tarbijate kaebuste lahendamise 
mehhanism, mis täiendab rakendamist ja 
järelevalvet hõlmavat süsteemi;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kehtestatud sanktsioonid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

2. Kehtestatud sanktsioonid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad, et need ei pakuks ettevõtjatele 
alternatiivset võimalust jätta täitmata 
kohustus muuta oma tooted või teenused 
ligipääsetavaks.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kehtestatud sanktsioonidest laekuv 
tulu investeeritakse uuesti 
ligipääsetavusega seotud meetmetesse.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad neid 
norme alates [… insert date - six years 
after the entry into force of this Directive].

2. Liikmesriigid kohaldavad neid 
norme alates [… insert date - five years 
after the entry into force of this Directive].

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…insert date - five years after the 
application of this Directive] ja seejärel iga 
viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta. 

[…insert date - three years after the 
application of this Directive] ja seejärel iga 
viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta. 

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni aruandes võetakse 
arvesse majandusala sidusrühmade ning 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide, sealhulgas puuetega 
inimesi ja eakaid esindavate 
organisatsioonide, seisukohti.

3. Komisjoni aruandes võetakse 
arvesse majandusala sidusrühmade ning 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide ja eelkõige puuetega 
inimesi ja eakaid esindavate 
organisatsioonide seisukohti ja soovitusi.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval, standarditud 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.

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust, näiteks teavet 
funktsionaalsete vaegustega inimeste, 
sealhulgas puuetega inimeste jaoks 
tõlkide veebis kättesaadavuse kohta;
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