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Muudatusettepanek 164
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marlene Mizzi, 
Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Lucy Anderson, Nicola Danti, 
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eelkõige selle artiklit 26,

Or. en

Muudatusettepanek 165
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

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.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamine direktiivi pealkirjaga.

Muudatusettepanek 166
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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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 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 
puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut.
Ligipääsetavamad tooted ja teenused 
võivad olla kasulikud ka teistele 
inimestele, kellel on füüsiline, vaimne, 
intellektuaalne, meeleline või vanusega 
seotud vaegus või muu alaline või ajutine 
keha võimekusega seotud põhjus, mis 
koostoimes eri takistustega võib tõkestada 
inimese ligipääsu toodetele ja teenustele, 
tuues kaasa olukorra, kus kõnealuseid 
tooteid ja teenuseid on vaja kohandada 
konkreetsete vajadustega.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Puuetega naised ja tütarlapsed 
kannatavad diskrimineerimise eri vormide 
tõttu, mis mõjutavad täiendavalt toodete ja 
teenuste ligipääsetavust. Seepärast on 
vaja, et liikmesriigid lähtuksid 
ligipääsetavusmeetmete ja -nõuete 
valimisel soolisest võrdõiguslikkusest ja 
vajadusest suurendada siseturul puuetega 
inimeste osalemist.

Or. en
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Muudatusettepanek 168
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Kuna liikmesriikides vastu võetud 
õigus- ja haldusnormid seoses puuetega 
inimeste ligipääsuga teatavatele 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.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Kuna liikmesriikides vastu võetud 
õigus- ja haldusnormid seoses puuetega 
inimeste ligipääsuga teatavatele 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 170
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Kuna liikmesriikides vastu võetud 
õigus- ja haldusnormid seoses piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste ja
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.

Or. en

Selgitus

Lisaks viitele puuetega inimestele tuleks teksti alles jätta viide piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimestele, mis näitab, et käesolev direktiiv on kasulik palju suuremale osale 
elanikkonnast. Ka hinnanguliste kulude ja tulude analüüsi tegemisel on tähtis arvesse võtta 
tervet elanikkonda, keda ligipääsetavad tooted ja teenused aitavad.

Muudatusettepanek 171
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuna liikmesriikides vastu võetud 
õigus- ja haldusnormid seoses piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste, 
sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga 
toodetele ja teenustele on erinevad, takistab 
see nende toodete ja teenuste vaba 
liikumist ning moonutab tõhusat 

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

Ettevõtjad, eelkõige väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), on sellistest 
tõketest eriti mõjutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

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.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

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, 

(6) Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete 
ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp 
ligipääsetavate toodete ja teenuste turu 
killustatusele, saavutada mastaabisääst, 
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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.

hõlbustada liikuvust, piiriülest kaubandust, 
isikute, sealhulgas puuetega inimeste 
vaba liikumist ning aidata ettevõtjatel 
suunata vahendeid innovatsiooni, selmet 
kasutada neid vahendeid saavutamaks 
kooskõla killustatud õigusnõuetega terves 
liidus, ning selleks, et tagada puuetega 
inimeste vaba liikumine.

Or. it

Muudatusettepanek 174
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

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 on siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete 
ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp 
ligipääsetavate toodete ja teenuste turu 
killustatusele, saavutada mastaabisääst, 
hõlbustada piiriülest kaubandust, toodete, 
teenuste ja inimeste liikumisvabadust ja 
liikuvust ning aidata ettevõtjatel suunata 
vahendeid innovatsiooni, selmet kasutada 
neid vahendeid saavutamaks kooskõla 
killustatud õigusnõuetega terves liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Jiří Pospíšil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete 

(6) Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete 
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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.

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 killustatud õigusaktidest 
tulenevate kulude katmiseks.

Or. cs

Muudatusettepanek 176
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seda, et siseturg saab 
ligipääsetavusnõuete ühtlustamisest kasu, 
on näidanud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2014/33/EL31 liftide 
kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 661/200932 transpordi 
valdkonnas.

(7) Seda, et siseturg saab 
ligipääsetavusnõuete ühtlustamisest kasu, 
on nähtud juhtudel, kui täielikul ja ühtsel 
viisil on rakendatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2014/33/EL31 liftide 
kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 661/200932 transpordi 
valdkonnas.

__________________ __________________

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/33/EL, 26. veebruar 2014, lifte ja lifti 
ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 
29.3.2014, lk 251).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, 
lk 251).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 661/2009, 13. juuli 2009, mis 
käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste 
ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, 
osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise 
turvalisusega seotud tüübikinnituse 
nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, 
nende haagiste ning nende jaoks ette 
nähtud süsteemide, osade ja eraldi 
tehniliste seadmestike üldise turvalisusega 
seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 
31.7.2009, lk 1).
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Or. it

Muudatusettepanek 177
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Mõiste „puuetega inimesed” ja 
sellest tulenev ligipääsetavusnõuete 
kohaldamisala ei tohiks mõjutada liidu 
valdkondlikes õigusaktides kasutatavaid 
mõisteid „puuetega inimesed” ja „piiratud 
liikumisvõimega isikud” ega neis 
õigusaktides sätestatud 
ligipääsetavusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Igor Šoltes

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, teenuste ning toodete ja teenuste 
pakkumisega seotud tehiskeskkonna
ligipääsetavuse kohta, mis ilma liidu 
meetmeteta suurendaks veelgi siseriiklike 
sätete erinevust.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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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.

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peaks sisaldama kohustuslikke sätteid selles käsitletavate toodete ja 
teenustega seotud tehiskeskkonna kohta. Tehiskeskkonna ligipääsetavaks tegemine aitab 
liikmesriikidel täita oma kohustusi, mis tulenevad ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artiklist 9.

Muudatusettepanek 180
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

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, 
sealhulgas toodete ja teenuste 
pakkumisega seotud tehiskeskkonna ning
toodete ja teenuste ligipääsetavuse kohta, 
mis ilma liidu meetmeteta suurendaks 
veelgi siseriiklike sätete erinevust.

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja 
teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi 
läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et 
teha kindlaks asjaomased tooted ja 
teenused piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste jaoks, sealhulgas
puuetega inimeste ja eakate jaoks, mille 
puhul on liikmesriigid vastu võtnud või 
võivad tõenäoliselt vastu võtta erinevaid 
siseriiklikke ligipääsetavusnõudeid.

(16) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja 
teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi 
läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et 
teha kindlaks asjaomased tooted ja 
teenused puuetega inimeste ja eakate jaoks, 
mille puhul on liikmesriigid vastu võtnud 
või võivad tõenäoliselt vastu võtta 
erinevaid siseriiklikke 
ligipääsetavusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja 
teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi 
läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et 
teha kindlaks asjaomased tooted ja 
teenused piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste jaoks, sealhulgas
puuetega inimeste ja eakate jaoks, mille 
puhul on liikmesriigid vastu võtnud või 
võivad tõenäoliselt vastu võtta erinevaid 
siseriiklikke ligipääsetavusnõudeid.

(16) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja 
teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi 
läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et 
teha kindlaks asjaomased tooted ja 
teenused piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste, eakate ja puuetega 
inimeste jaoks, mille puhul on liikmesriigid 
vastu võtnud või võivad tõenäoliselt vastu 
võtta erinevaid siseriiklikke 
ligipääsetavusnõudeid.

Or. en
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Selgitus

Lisaks viitele puuetega inimestele tuleks teksti alles jätta viide piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimestele, mis näitab, et käesolev direktiiv on kasulik palju suuremale osale 
elanikkonnast. Ka hinnanguliste kulude ja tulude analüüsi tegemisel on tähtis arvesse võtta 
tervet elanikkonda, keda ligipääsetavad tooted ja teenused aitavad.

Muudatusettepanek 183
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2010/13/EL1 a on sätestatud 
mitu audiovisuaalmeedia teenuste 
osutajatele kehtivat kohustust ja seetõttu 
oleks asjakohasem lisada 
ligipääsetavusnõuded 
direktiivi 2010/13/EL. Selle direktiivi 
kohaldamisalasse aga ei kuulu 
veebisaidid ega mobiilipõhised teenused ja 
seepärast on kohane käsitleda neid 
käesolevas direktiivis.

__________________

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
10. märtsi 2010. aasta 
direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia 
teenuste osutamist käsitlevate 
liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide koordineerimise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) 
(ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 184
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

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

Or. en

Muudatusettepanek 185
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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 toode ja teenus, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
ning lastakse turule pärast direktiivi 
kohaldamise kuupäeva, 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.

Or. de

Selgitus

Tuleb selgitada, et kõnealune direktiiv hõlmab ainult uusi tooteid ja teenuseid ning üksneid 
neid, mis on direktiiviga hõlmatud.
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Muudatusettepanek 186
Anna Hedh

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 ilmtingimata võimaldama 
kõigile täielikku osalemist siseturul, 
sealhulgas tehiskeskkonnas, ja püüdma 
vähendada puuetega inimeste ees seisvaid 
takistusi, et tagada kogu liidus hästi 
toimiv siseturg, õiglased elutingimused ja 
ligipääsetav ühiskond. Siseturul kõigi 
osalemise suurendamine võimaldab 
ettevõtjatel otsida uusi 
ettevõtlusvõimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Igor Šoltes

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) Ligipääsetavusnõuded, mis 
võimaldavad kõigil inimestel käesoleva 
direktiiviga hõlmatud tooteid, teenuseid ja 
taristut täies mahus kasutada, on vaja 
kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele 
kõige vähem koormaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Ühelt poolt on vaja kehtestada 
ligipääsetavusnõuded ettevõtjatele ja 
liikmesriikidele kõige vähem koormaval 
viisil, hõlmates kohaldamisalasse ainult 
hoolikalt valitud tooted ja teenused, mis 
lastakse turule pärast käesoleva direktiivi 
kohaldamise kuupäeva. Teiselt poolt on 
vaja võimaldada ettevõtjatele käesoleva 
direktiivi kohaste ligipääsetavusnõuete 
tõhus rakendamine, mille puhul 
arvestatakse eelkõige 
iseteenindusterminalide, 
piletiautomaatide ja 
registreerimisautomaatide tööeaga. Lisaks 
peaks arvesse võtma ka VKEde eripära 
Euroopa siseturul.

Or. de

Selgitus

Tuleb selgitada, et direktiiv hõlmab ainult uusi tooteid ja teenuseid. Lisaks on automaatide 
omandamine väga kulukas ning seepärast tuleks nende tööiga arvesse võtta.

Muudatusettepanek 189
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

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) Ligipääsetavusnõuded, mis 
võimaldavad kõigil inimestel käesoleva 
direktiiviga hõlmatud tooteid, teenuseid ja 
taristut, sealhulgas tehiskeskkonda, täies 
mahus kasutada, on vaja kehtestada 
ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige 
vähem koormaval viisil, hõlmates 
kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud 
tooted ja teenused.
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Or. en

Muudatusettepanek 190
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

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) Ligipääsetavusnõuded on vaja 
kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele 
kõige vähem koormaval viisil, hõlmates 
kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud 
tooted ja teenused. Seetõttu ei peaks 
mikroettevõtjate suurust, vahendeid ja 
iseloomu arvestades neilt käesolevas 
direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuete 
täitmist nõudma.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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) Ligipääsetavusnõuded on vaja 
kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele 
kõige tõhusamal ja vähem koormaval 
viisil, hõlmates kohaldamisalasse ainult 
hoolikalt valitud tooted ja teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Seetõttu on vaja täpsustada 
ligipääsetavusnõuded nende toodete ja 
teenuste turuleviimiseks, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, et 
tagada nende vaba liikumine siseturul.

(19) Seetõttu on vaja täpsustada 
ligipääsetavusnõuded nende toodete ja
teenuste turule laskmiseks, samuti nende 
toodete ja teenuste pakkumisega seotud 
tehiskeskkonna kohta, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, et 
tagada nende vaba liikumine siseturul ja 
inimeste liikuvus.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Seetõttu on vaja täpsustada 
ligipääsetavusnõuded nende toodete ja 
teenuste turuleviimiseks, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, et 
tagada nende vaba liikumine siseturul.

(19) Seetõttu on vaja täpsustada 
ligipääsetavusnõuded nende toodete ja 
teenuste turule laskmiseks, samuti nende 
toodete ja teenuste pakkumisega seotud 
tehiskeskkonna kohta, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, et 
tagada nende vaba liikumine siseturul.

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peaks sisaldama kohustuslikke sätteid selles käsitletavate toodete ja 
teenustega seotud tehiskeskkonna kohta. Tehiskeskkonna ligipääsetavaks tegemine aitab 
liikmesriikidel täita oma kohustusi, mis tulenevad ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artiklist 9.

Muudatusettepanek 194
Marco Zullo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Seetõttu on vaja täpsustada 
ligipääsetavusnõuded nende toodete ja 
teenuste turuleviimiseks, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, et 
tagada nende vaba liikumine siseturul.

(19) Seetõttu on vaja täpsustada 
ligipääsetavusnõuded nende toodete ja 
teenuste turule laskmiseks, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, 
ning selliste toodete ja teenuste 
pakkumisega seoses loodud 
tehiskeskkonna tarbeks, et tagada nende 
vaba liikumine siseturul.

Or. it

Muudatusettepanek 195
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Siseturu parema toimimise 
tagamiseks peaksid liikmesriikide 
ametiasutused lähtuma käesolevas 
direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuetest, kui nad 
kohaldavad käesolevas direktiivis 
osutatud liidu õigusaktide sätteid, mis on 
seotud ligipääsetavusega. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks siiski muuta 
nimetatud muude liidu õigusaktide sätete 
kohustuslikku või vabatahtlikku iseloomu. 
Seega tuleks käesoleva direktiiviga 
tagada, et kui ligipääsetavusnõudeid 
kasutatakse nimetatud muude õigusaktide 
kohaselt, on need nõuded kogu liidus 
samad.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Komisjoni direktiiviettepanek
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 34

sisaldab ligipääsunõudeid konkreetsetele
avaliku sektori veebisaitidele. Lisaks 
pannakse selles ette luua seire ja 
aruandluse metoodika alus asjaomaste 
veebisaitide vastavuse hindamiseks 
kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. 
Kõnealuses määruses sisalduvaid 
ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 
aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 
sektori veebisaitide suhtes. Eesmärgiga 
eelkõige tagada, et asjaomased asutused 
rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, 
sõltumata reguleeritud veebisaidi liigist, 
peaksid käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 
kavandatava direktiiviga avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavuse kohta. 
E-kaubandus avaliku sektori veebisaitide 
puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi 
kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 
ettepaneku kohaldamisalasse ning sellega 
püütakse tagada, et toodete ja teenuste 
internetipõhine müük on puuetega 
inimestele ja eakatele ligipääsetav 
sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik 
või erasektor.

(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv (EL) 2016/201234 sisaldab 
ligipääsunõudeid kõigile avaliku sektori 
asutuste veebisaitidele ja 
mobiilirakendustele. Siiski hõlmab see 
direktiiv konkreetset erandite loetelu, sest 
veebisaitide teatava sisu ja teatavat liiki 
veebisaitide täielikult kättesaadavaks 
tegemine tekitab ebaproportsionaalselt 
suure koormuse. Lisaks luuakse selles 
seire ja aruandluse metoodika alus 
asjaomaste veebisaitide ja 
mobiilirakenduste vastavuse hindamiseks 
kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. 
Kõnealuses direktiivis sisalduvaid 
ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 
aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 
sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste
suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et 
asjaomased asutused rakendavad samu 
ligipääsetavusnõudeid, sõltumata 
reguleeritud veebisaidi või 
mobiilirakenduse liigist, peaksid 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 
direktiivi (EL) 2016/2012 nõuetega. E-
kaubandus avaliku sektori veebisaitide 
puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi 
kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse ning sellega 
püütakse tagada, et toodete ja teenuste 
internetipõhine müük on puuetega 
inimestele ja eakatele ligipääsetav 
sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik 
või erasektor.

__________________ __________________

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse kohta, 
COM(2012) 721.

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2012, mis käsitleb avaliku sektori 
asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste 
juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, 
lk 1).
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Or. en

Muudatusettepanek 197
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Komisjoni direktiiviettepanek
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 34

sisaldab ligipääsunõudeid konkreetsetele
avaliku sektori veebisaitidele. Lisaks 
pannakse selles ette luua seire ja 
aruandluse metoodika alus asjaomaste 
veebisaitide vastavuse hindamiseks 
kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. 
Kõnealuses määruses sisalduvaid 
ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 
aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 
sektori veebisaitide suhtes. Eesmärgiga 
eelkõige tagada, et asjaomased asutused 
rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, 
sõltumata reguleeritud veebisaidi liigist, 
peaksid käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 
kavandatava direktiiviga avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavuse kohta. 
E-kaubandus avaliku sektori veebisaitide 
puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi 
kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 
ettepaneku kohaldamisalasse ning sellega 
püütakse tagada, et toodete ja teenuste 
internetipõhine müük on puuetega 
inimestele ja eakatele ligipääsetav 
sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik 
või erasektor.

(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/201234 sisaldab 
ligipääsunõudeid kõigile avaliku sektori 
veebisaitidele. Lisaks luuakse selles seire 
ja aruandluse metoodika alus asjaomaste 
veebisaitide ja mobiilirakenduste
vastavuse hindamiseks kõnealuses 
direktiivis loetletud nõuetele. Kõnealuses 
direktiivis sisalduvaid 
ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 
aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 
sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste
suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et 
asjaomased asutused rakendavad samu 
ligipääsetavusnõudeid, sõltumata 
reguleeritud veebisaidi või 
mobiilirakenduse liigist, peaksid 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 
direktiivi (EL) 2016/2012 nõuetega. E-
kaubandus avaliku sektori veebisaitide ja 
mobiilirakenduste puhul, mis ei kuulu 
direktiivi (EL) 2016/2012
kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse ning sellega 
püütakse tagada, et toodete ja teenuste 
internetipõhine müük on puuetega 
inimestele ja eakatele ligipääsetav
sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik 
või erasektor.

__________________ __________________

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse kohta, 
COM(2012) 721.

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
26. oktoobri 2016. aasta direktiiv 
(EL) 2016/2012, mis käsitleb avaliku 
sektori asutuste veebisaitide ja 
mobiilirakenduste juurdepääsetavust
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(ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 198
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Komisjoni direktiiviettepanek
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 34

sisaldab ligipääsunõudeid konkreetsetele 
avaliku sektori veebisaitidele. Lisaks 
pannakse selles ette luua seire ja 
aruandluse metoodika alus asjaomaste 
veebisaitide vastavuse hindamiseks 
kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. 
Kõnealuses määruses sisalduvaid 
ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 
aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 
sektori veebisaitide suhtes. Eesmärgiga 
eelkõige tagada, et asjaomased asutused 
rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, 
sõltumata reguleeritud veebisaidi liigist, 
peaksid käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 
kavandatava direktiiviga avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavuse kohta. 
E-kaubandus avaliku sektori veebisaitide 
puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi 
kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 
ettepaneku kohaldamisalasse ning sellega 
püütakse tagada, et toodete ja teenuste 
internetipõhine müük on puuetega 
inimestele ja eakatele ligipääsetav 
sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik 
või erasektor.

(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/210234 sisaldab 
ligipääsunõudeid konkreetsetele avaliku 
sektori veebisaitidele. Lisaks luuakse
selles seire ja aruandluse metoodika alus 
asjaomaste veebisaitide ja 
mobiilirakenduste vastavuse hindamiseks 
kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. 
Kõnealuses direktiivis sisalduvaid 
ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 
aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 
sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste
suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et 
asjaomased asutused rakendavad samu 
ligipääsetavusnõudeid, sõltumata 
reguleeritud veebisaidi või 
mobiilirakenduste liigist, peaksid 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 
direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetega. E-
kaubandus avaliku sektori veebisaitide ja 
mobiilirakenduste puhul, mis ei kuulu 
direktiivi (EL) 2016/2102
kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse ning sellega 
püütakse tagada, et toodete ja teenuste 
internetipõhine müük on puuetega 
inimestele ligipääsetav sõltumata sellest, 
kas müüjaks on avalik või erasektor.

__________________ __________________

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse kohta, 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori 



AM\1116870ET.docx 23/144 PE599.675v01-00

ET

COM(2012) 721. asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste 
juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 199
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Komisjoni direktiiviettepanek
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 34

sisaldab ligipääsunõudeid konkreetsetele 
avaliku sektori veebisaitidele. Lisaks 
pannakse selles ette luua seire ja 
aruandluse metoodika alus asjaomaste 
veebisaitide vastavuse hindamiseks 
kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. 
Kõnealuses määruses sisalduvaid 
ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 
aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 
sektori veebisaitide suhtes. Eesmärgiga 
eelkõige tagada, et asjaomased asutused 
rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, 
sõltumata reguleeritud veebisaidi liigist, 
peaksid käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 
kavandatava direktiiviga avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavuse kohta. 
E-kaubandus avaliku sektori veebisaitide 
puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi 
kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 
ettepaneku kohaldamisalasse ning sellega 
püütakse tagada, et toodete ja teenuste 
internetipõhine müük on puuetega 
inimestele ja eakatele ligipääsetav 
sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik 
või erasektor.

(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv (EL) 2016/210234 sisaldab 
ligipääsunõudeid konkreetsetele avaliku 
sektori veebisaitidele ja 
mobiilirakendustele. Lisaks luuakse selles 
seire ja aruandluse metoodika alus 
asjaomaste veebisaitide vastavuse 
hindamiseks kõnealuses direktiivis 
loetletud nõuetele. Kõnealuses direktiivis
sisalduvaid ligipääsetavusnõudeid ning 
seire- ja aruandlusmetoodikat kohaldatakse 
avaliku sektori veebisaitide ja 
mobiilirakenduste suhtes. Eesmärgiga 
eelkõige tagada, et asjaomased asutused 
rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, 
sõltumata reguleeritud veebisaidi või 
mobiilirakenduse liigist, peaksid 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 
direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetega. E-
kaubandus avaliku sektori veebisaitide ja 
mobiilirakenduste puhul, mis ei kuulu 
kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse, 
kuulub käesoleva direktiivi
kohaldamisalasse ning sellega püütakse 
tagada, et toodete ja teenuste 
internetipõhine müük on puuetega 
inimestele ja eakatele ligipääsetav 
sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik 
või erasektor.

__________________ __________________

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse kohta, 
COM(2012) 721.

26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori 
asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste 
juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 200
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Käesolev direktiiv peaks täiendama 
liidu valdkondlikke õigusakte aspektides, 
mida käesolevas direktiivis ei käsitleta.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Marco Zullo

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) Mõnel juhul on tehiskeskkonnale 
ligipääsetavus vajalik eeltingimus seotud 
teenuste tõhusaks kasutamiseks puuetega 
inimeste poolt. Seetõttu kohustatakse 
liikmesriike käesoleva direktiiviga lisama
teenuste osutamiseks kasutatav 
tehiskeskkond käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, tagades vastavuse 
ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 
lisas.

Or. it
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Muudatusettepanek 202
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

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) Ilma toodete ja teenustega seotud 
tehiskeskkonda käsitlevate 
ligipääsetavusnõueteta ei taga kaupade ja
teenuste ligipääsetavusstandardid tõhusat 
ligipääsu puuetega inimeste jaoks. Seetõttu 
tuleks kohustada liikmesriike käesoleva 
direktiiviga lisama teenuste osutamiseks 
kasutatav tehiskeskkond käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse, tagades 
vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on 
sätestatud X lisas.

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peaks sisaldama kohustuslikke sätteid selles käsitletavate toodete ja 
teenustega seotud tehiskeskkonna kohta. Tehiskeskkonna ligipääsetavaks tegemine aitab 
liikmesriikidel täita oma kohustusi, mis tulenevad ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artiklist 9.

Muudatusettepanek 203
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

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 

(23) Ligipääsetavuse kontseptsiooni 
tuleks käsitleda terviklikult. Mitmel juhul 
on ühised tehiskeskkonna 
ligipääsetavusnõuded eeltingimus seotud 
teenuste ja puuetega inimeste vabale 
liikumisele. Seetõttu võimaldatakse 
liikmesriikidel käesoleva direktiiviga lisada 
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reguleerimisalasse, tagades vastavuse 
ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 
lisas.

teenuste osutamiseks kasutatav 
tehiskeskkond käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, tagades vastavuse 
ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Edward Czesak

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) Mõnel juhul hõlbustaksid 
tehiskeskkonda, sealhulgas reisijate 
kasutatavat transporditaristut käsitlevad
ühised ligipääsetavusnõuded seotud 
teenuste ja puuetega inimeste vaba 
liikumist. Seetõttu võimaldatakse 
liikmesriikidel käesoleva direktiiviga lisada 
teenuste osutamiseks kasutatav 
tehiskeskkond käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, kui puuduvad muud 
liidu õigusaktid tehiskeskkonna kohta.
Kui liikmesriigid otsustavad kohaldada 
ligipääsetavusnõudeid tehiskeskkonna 
suhtes, mida kasutatakse käesoleva 
direktiiviga reguleeritud teenuste 
osutamisel, võivad nad otsustada vastu 
võtta kõik või mõned I lisa V jaos esitatud 
ligipääsetavusnõuetest. Siiski ei tohiks 
liikmesriikidelt nõuda tehiskeskkonna 
ligipääsetavust käsitlevate riiklike 
eeskirjade muutmist või kehtestamist, kui 
nad ei otsusta kohaldada käesolevas 
direktiivis ette nähtud 
ligipääsetavusnõudeid, mis on seotud 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate 
teenuste osutamisel kasutatava 
tehiskeskkonnaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 205
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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) Mitmel juhul hõlbustaksid 
tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded 
seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba 
liikumist. Seetõttu võimaldatakse 
liikmesriikidel käesoleva direktiiviga lisada 
teenuste osutamiseks kasutatav 
tehiskeskkond käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, tagades vastavuse 
ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X 
lisas. Ligipääsetavusnõudeid tuleks aga 
kohaldada ainult uue taristu ehitamisel 
või märkimisväärsete renoveerimistööde 
tegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kui kehtivate õigusaktidega 
nähakse ette ligipääsetavusnõuete 
vabatahtlik iseloom, ei muudeta seda 
käesoleva direktiiviga.

Or. de

Selgitus

Kui ligipääsetavusnõuete kehtestamine on vabatahtlik, ei muuda direktiiv selle vabatahtlikku 
iseloomu.
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Muudatusettepanek 207
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) On oluline sätestada, et liidu 
õigusaktide puhul, millega kehtestatakse 
ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või 
spetsifikatsioone täpsustamata, on 
ligipääsetavus määratletud osutamisega 
käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. 
Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/23/EL,35 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2014/25/EL37 puhul, 
milles nõutakse, et tehnilised 
spetsifikatsioonid ja tehnilised või 
funktsionaalsed nõuded seoses 
kontsessioonide, ehitustööde või 
teenustega, mis kuuluvad nende 
õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad 
arvesse puuetega inimeste või 
universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse 
kriteeriume.

(24) On oluline sätestada, et liidu 
õigusaktide puhul, millega kehtestatakse 
ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või 
spetsifikatsioone täpsustamata, on 
ligipääsetavus määratletud osutamisega 
käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. 
Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/23/EL,35 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2014/25/EL37 puhul, 
milles nõutakse, et tehnilised 
spetsifikatsioonid ja tehnilised või 
funktsionaalsed nõuded seoses 
kontsessioonide, ehitustööde või 
teenustega, mis kuuluvad nende 
õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad 
arvesse puuetega inimeste või 
universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse 
kriteeriume. Sama kehtib Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/13/EL37 a ning kõigi muude tulevaste 
liidu õigusaktide puhul, milles viidatakse 
ligipääsule puuetega inimeste jaoks. 
Käesolev direktiiv peaks aitama tarbijatel 
teha teadlikke otsuseid ja liit peaks 
ligipääsetavust arvesse võtma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/83/EL37 b ning mis tahes 
muude selliste kehtivate või tulevaste ELi 
õigusaktide läbivaatamisel, milles 
viidatakse ligipääsetavusele.

__________________ __________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/23/EL, 26. veebruar 2014,
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/23/EL kontsessioonilepingute
sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/24/EL, 26. veebruar 2014,

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
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riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 65).

2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 
2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste riigihankeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
243).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
243).

37 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
10. märtsi 2010. aasta direktiiv 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste 
osutamist käsitlevate liikmesriikide 
teatavate õigus- ja haldusnormide 
koordineerimise kohta (ELT L 95, 
15.4.2010, lk 1).

37 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu
25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 
93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 
22.11.2011, lk 64).

Or. en

Muudatusettepanek 208
Lucy Anderson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) On oluline sätestada, et liidu 
õigusaktide puhul, millega kehtestatakse 
ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või 
spetsifikatsioone täpsustamata, on 
ligipääsetavus määratletud osutamisega 
käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. 
Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(24) On oluline sätestada, et liidu 
õigusaktide puhul, millega kehtestatakse 
ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või 
spetsifikatsioone täpsustamata, on 
ligipääsetavus määratletud osutamisega 
käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. 
Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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direktiivi 2014/23/EL,35 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2014/25/EL37 puhul, 
milles nõutakse, et tehnilised 
spetsifikatsioonid ja tehnilised või 
funktsionaalsed nõuded seoses 
kontsessioonide, ehitustööde või 
teenustega, mis kuuluvad nende 
õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad 
arvesse puuetega inimeste või 
universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse 
kriteeriume.

direktiivi 2014/23/EL, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/25/EL puhul, milles nõutakse, et 
tehnilised spetsifikatsioonid ja tehnilised 
või funktsionaalsed nõuded seoses 
kontsessioonide, ehitustööde või 
teenustega, mis kuuluvad nende 
õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad 
arvesse puuetega inimeste või 
universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse 
kriteeriume. Sama kehtib 
audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 
2010/13/EL ja kõigi muude tulevaste ELi 
õigusaktide puhul, milles viidatakse 
ligipääsule puuetega inimeste jaoks. 
Käesolev direktiiv aitab tarbijatel teha 
teadlikke otsuseid ja EL võtab 
ligipääsetavust arvesse tarbija õiguste 
direktiivi 2011/83/EL ning mis tahes 
muude selliste kehtivate või tulevaste ELi 
õigusaktide läbivaatamisel, milles 
viidatakse ligipääsetavusele.

__________________ __________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/23/EL, 26. veebruar 2014,
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/23/EL kontsessioonilepingute 
sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/24/EL, 26. veebruar 2014,
riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 65).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 
2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste riigihankeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
243).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
243).

Or. en
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Muudatusettepanek 209
Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) On oluline sätestada, et liidu 
õigusaktide puhul, millega kehtestatakse 
ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või 
spetsifikatsioone täpsustamata, on 
ligipääsetavus määratletud osutamisega 
käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. 
Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/23/EL,35 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2014/25/EL37 puhul, 
milles nõutakse, et tehnilised 
spetsifikatsioonid ja tehnilised või 
funktsionaalsed nõuded seoses 
kontsessioonide, ehitustööde või 
teenustega, mis kuuluvad nende 
õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad 
arvesse puuetega inimeste või 
universaaldisaini kasutajate
ligipääsetavuse kriteeriume.

(24) On oluline sätestada, et liidu 
õigusaktide puhul, millega kehtestatakse 
ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või 
spetsifikatsioone täpsustamata, on 
ligipääsetavus määratletud osutamisega 
käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. 
Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/23/EL,35 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2014/25/EL37 puhul, 
milles nõutakse, et tehnilised 
spetsifikatsioonid ja tehnilised või 
funktsionaalsed nõuded seoses 
kontsessioonide, ehitustööde või 
teenustega, mis kuuluvad nende 
õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad 
arvesse puuetega inimeste ligipääsetavuse 
kriteeriume.

__________________ __________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/23/EL, 26. veebruar 2014,
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/23/EL kontsessioonilepingute 
sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
1).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/24/EL, 26. veebruar 2014,
riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 65).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 
2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste riigihankeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
243).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
243).
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Or. en

Muudatusettepanek 210
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Sidusa õigusloome saavutamiseks 
tuleks reisijateveo teenuste suhtes 
eelisjärjekorras kohaldada olemasolevaid 
õigusakte seoses tõketeta 
ligipääsetavusega, mis on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 1371/2007, määruses 
(EL) nr 1300/2014 ja määruses 
(EL) nr 454/2011 raudteetranspordi 
puhul, määruses (EL) nr 181/2011 
bussiveo puhul, määruses 
(EL) nr 1177/2010 mere- ja siseveeteede 
transpordi puhul ning määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 lennuliikluse puhul. 
Kui kõnealused õigusaktid teatavaid 
valdkondi ei hõlma, peaksid need olema 
hõlmatud käesoleva direktiiviga.

Or. de

Selgitus

Transpordisektoris ligipääsetavust reguleerivad asjaomased õigusnormid on juba olemas –
neist ei tohiks kõrvale hoiduda ning neid ei tohiks tühistada. Kõnealust direktiivi tuleks 
vaadelda juba olemasolevaid õigusakte täiendavana, sest muidu tekiks õiguskindlusetus.

Muudatusettepanek 211
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Käesoleva direktiiviga ei tohiks 
siiski muuta nimetatud muude liidu 
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õigusaktide sätete kohustuslikku või 
vabatahtlikku iseloomu, näiteks 
direktiivi 2014/24/EL artikli 67 puhul, 
milles käsitletakse pakkumuste hindamise 
kriteeriume ja mille alusel avaliku sektori 
hankijad võivad kindlaks teha 
majanduslikult kõige soodsama 
pakkumuse. Ka sotsiaalsete aspektide 
võimalikkust võib arvesse võtta, kui 
leitakse, et see on seotud konkreetse 
hanke esemega. Seega tuleks käesoleva 
direktiiviga tagada, et kui 
ligipääsetavusnõudeid kasutatakse 
nimetatud muude liidu õigusaktide 
kohaselt, on need nõuded kogu liidus
samad.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Universaaldisaini tuleb käsitleda 
kui keskkonna, sealhulgas toodete ja 
teenuste disainimist ja loomist sellisel 
viisil, et neile pääsetaks ligi ning neid 
mõistetaks ja kasutataks võimalikult 
suurel määral. Universaaldisaini on 
võimalik saavutada täiendavate täielikult 
koostalitlevate abivahendite või 
tugitehnoloogia abil.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 214
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Universaaldisaini tuleks käsitleda 
kui keskkonna, sealhulgas toodete ja 
teenuste disainimist ja loomist sellisel 
viisil, et neile pääsetaks ligi ning neid 
mõistetaks ja kasutataks võimalikult 
suurel määral, kusjuures välistatud ei ole 
spetsiaalse ja täielikult koostalitleva 
tugitehnoloogia kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

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 

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

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.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ettevõtjad peaksid vastutama 
toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest 
vastavalt oma rollile turustusahelas, et 
tagada ligipääsetavuse kõrgetasemeline 
kaitse ning õiglane konkurents liidu turul.

(29) Ettevõtjad peaksid vastutama 
toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest 
vastavalt oma rollile turustusahelas ja 
koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ettevõtjad peaksid vastutama 
toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest 
vastavalt oma rollile turustusahelas, et 
tagada ligipääsetavuse kõrgetasemeline 
kaitse ning õiglane konkurents liidu turul.

(29) Ettevõtjad peaksid vastutama 
toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest 
vastavalt oma rollile turustusahelas, et 
saavutada täielik ligipääsetavus ning 
tagada õiglane konkurents liidu turul.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Marco Zullo
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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 
vastavushindamise teostaja on tootja, kel 
on üksikasjalikud teadmised toote 
väljatöötamise ja tootmise protsessist. 
Tootja vastutab võimalike mittevastavuste 
eest, mis avastati turujärelevalveasutuse 
kontrolli käigus koostöös puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonidega.

Or. it

Muudatusettepanek 219
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

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 
vastavushindamise teostaja on tootja, kel 
on üksikasjalikud teadmised toote 
väljatöötamise ja tootmise protsessist, kuid 
see ei peaks olema ainult tootja kohustus.
Selles menetluses võiks olla otsustav roll 
tugevdatud turujärelevalveasutusel.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Ent tarbijatel, organisatsioonidel 
ja seonduvatel liikmesriikide 
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ametiasutustel peaks olema võimalus 
teatada ettevõtjate rikkumistest seoses 
käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega, 
iseäranis juhul, kui pakutud tooted või 
teenused avaldavad halba mõju puuetega 
inimeste elutingimustele ja/või 
võimalustele osaleda siseturul või on 
vastuolus soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Importijad peaksid tagama, et 
kolmandatest riikidest liidu turule 
sisenevad tooted oleksid vastavuses 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuetega ja eelkõige, et 
tootjad oleksid nende toodete puhul 
kasutanud nõuetekohaseid 
vastavushindamismenetlusi.

(32) Importijad tagavad, et 
kolmandatest riikidest liidu turule 
sisenevad tooted oleksid vastavuses 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuetega ja eelkõige, et 
tootjad oleksid nende toodete puhul 
kasutanud nõuetekohaseid 
vastavushindamismenetlusi. Importija 
vastutab võimalike mittevastavuste eest, 
mis avastati turujärelevalveasutuse 
kontrolli käigus koostöös puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonidega.

Or. it

Muudatusettepanek 222
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Proportsionaalsuse huvides tuleks
ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes 

(36) Proportsionaalsuse huvides ei peaks
ligipääsetavusnõuded põhjustama
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niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta
ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele või nende 
toodete ja teenuste täielikku muutmist 
vastavalt määratletud kriteeriumidele.

ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele või nende 
toodete ja teenuste täielikku muutmist 
vastavalt määratletud kriteeriumidele. 
Sellele vaatamata tuleb kehtestada 
kontrollimehhanismid, et kontrollida 
ligipääsetavusnõuete kohaldamisel tehtud 
erandi põhjendatust.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Proportsionaalsuse huvides tuleks 
ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes 
niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta 
ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele või nende 
toodete ja teenuste täielikku muutmist 
vastavalt määratletud kriteeriumidele.

(36) Proportsionaalsuse huvides tuleks 
ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes 
niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta 
turujärelevalveasutuse hinnangu kohaselt 
põhjendamatult suurt koormust 
asjaomastele ettevõtjatele või nende 
toodete ja teenuste täielikku muutmist 
vastavalt määratletud kriteeriumidele.

Or. it

Muudatusettepanek 224
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Proportsionaalsuse huvides tuleks 
ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes 
niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta 
ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele või nende 
toodete ja teenuste täielikku muutmist 
vastavalt määratletud kriteeriumidele.

(36) Proportsionaalsuse huvides tuleks
ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes 
niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta 
ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele või nende 
toodete ja teenuste täielikku muutmist 
vastavalt määratletud kriteeriumidele.
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Sellele vaatamata tuleb kehtestada 
kontrollimehhanismid, et vajaduse korral 
kontrollida ligipääsetavusnõuete 
kohaldamisel tehtud erandi põhjendatust.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Proportsionaalsuse huvides tuleks 
ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes 
niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta 
ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele või nende 
toodete ja teenuste täielikku muutmist
vastavalt määratletud kriteeriumidele.

(36) Proportsionaalsuse huvides tuleks 
ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes 
niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta 
ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele või nende 
toodete ja teenuste täielikku muutmist 
vastavalt määratletud kriteeriumidele. Selle 
hindamisel, millises ulatuses ei ole 
nõudeid seetõttu võimalik täita, et 
nendega kaasneks ebaproportsionaalne 
koormus, tuleks arvesse võtta üksnes 
õigustatud põhjuseid. Õigustatud 
põhjuseks ei tohiks olla see, et 
ligipääsetavust ei peeta esmatähtsaks, et 
puuduvad ajalised ressursid või 
teadmised.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatele peaksid ligipääsetavuse valdkonnas kehtima samad õiguslikud kohustused, sest 
direktiivi eesmärk on saavutada ligipääsetavuse parim võimalik tase. Tähtis on tagada, et 
erandite suhtes kehtivad selged piirangud, mis ei võimalda igasuguseid mööndusi. 
Ühtlustamine veebi juurdepääsetavuse direktiivi põhjendusega 39.

Muudatusettepanek 226
Marco Zullo
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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 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. 
Samuti peaks kättesaadavate toodete ja 
teenuste areng kuuluma VKEde ja 
mikroettevõtjate jaoks ette nähtud 
rahastamisprogrammide eesmärkide 
hulka.

Or. it

Muudatusettepanek 227
Jiří Maštálka

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 

(37) Käesolev direktiiv peaks olema 
laiaulatuslik ja selles peaks võtma arvesse 
VKEde halduskoormust. Sellega peaks 
kehtestama täpsed ja tulemuslikud
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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.

vastavushindamise eeskirjad ning 
kaitseklauslid, mida ettevõtjad kasutaksid 
ainult erandjuhul, mitte üldised erandid ja 
mööndused kõnealustele ettevõtjatele.
Vastavushindamise eeskirjadest tehtavaid 
erandeid tuleks tõlgendada piiravalt.
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.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 

(37) Käesolev direktiiv peaks olema
laiaulatuslik ja selles peaks võtma arvesse 
VKEde halduskoormust. Sellega peaks 
kehtestama täpsed ja tulemuslikud
vastavushindamise eeskirjad ning 
kaitseklauslid, mida ettevõtjad kasutaksid 
ainult erandjuhul, mitte üldised erandid ja 
mööndused kõnealustele ettevõtjatele.
Vastavushindamise eeskirjadest tehtavaid 
erandeid tuleks tõlgendada piiravalt.
Seega tuleks sobivaima 
vastavushindamismenetluse valimise ja 
rakendamise eeskirjade koostamisel võtta 
arvesse VKEde olukorda ning kohustus 
hinnata vastavust ligipääsetavusnõuetele 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatele peaksid ligipääsetavuse valdkonnas kehtima samad õiguslikud kohustused, sest 
direktiivi eesmärk on saavutada ligipääsetavuse parim võimalik tase. Tähtis on tagada, et 
erandite suhtes kehtivad selged piirangud, mis ei võimalda igasuguseid mööndusi.

Muudatusettepanek 229
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 

(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 



AM\1116870ET.docx 43/144 PE599.675v01-00

ET

ning ohustataks avalike huvide kaitset. ning ohustataks avalike huvide kaitset. 
Mikroettevõtjate suurust, vahendeid ja 
iseloomu arvesse võttes ei peaks neilt 
ligipääsetavusnõuete täitmist nõudma.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kui ettevõtjad on kasutanud 
konkreetse toote või teenuse puhul 
kaitseklausleid, peaksid nad teavitama 
tarbijaid sellest, et asjaomane toode või 
teenus ei vasta kas üldse või osaliselt 
käesoleva direktiivi teatavale 
ligipääsetavusnõudele, ning esitama 
mittevastavuse või osalise vastavuse 
põhjused. Teave tuleks esitada selgel, 
juurdepääsetaval ning tarbijale lihtsasti 
mõistetaval viisil.

Or. en

Selgitus

Tarbijat tuleks teavitada sellest, kui toote või teenuse puhul ei ole kohaldatud 
ligipääsetavusnõudeid, sest ettevõtjapoolne ligipääsetavusnõuete täitmise hindamine 
põhjustaks toote või teenuse täielikku muutmist või ebaproportsionaalset koormust.

Muudatusettepanek 231
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et hõlbustada (39) Selleks et hõlbustada
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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.

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. Komisjon peaks 
kaaluma edasiste standardimistaotluste 
esitamist käesoleva direktiiviga seotud 
konkreetsetel teemadel, sest standardite 
ühtlustamine võib märkimisväärselt 
hõlbustada direktiivi rakendamist 
liikmesriikide poolt ja erasektoris.
Puuetega inimeste organisatsioonid tuleks 
otseselt sellesse kaasata või nendega 
konsulteerida.

__________________ __________________

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 
25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 
1025/2012, 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).

Or. en

Muudatusettepanek 232
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
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Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

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 on vaja turu 
ühtlustamist või piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste ja puuetega 
inimeste vajaduste kindlaksmääramist, 
peaks komisjon koostöös puuetega inimesi 
esindavate organisatsioonidega võtma 
vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised 
spetsifikatsioonid.

Or. en

Selgitus

Puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide osalemist teiste sidusrühmadega 
võrdsetel alustel tuleks edendada.

Muudatusettepanek 233
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

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 on vaja turu 
ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised 
spetsifikatsioonid, kaasates puuetega 
inimesi esindavad organisatsioonid.

Or. it
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Muudatusettepanek 234
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

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 on vaja turu 
ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised 
spetsifikatsioonid, kaasates puuetega 
inimeste organisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Selleks et kehtestada toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele vastavad 
ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid ja 
ühtlustatud standardid kõige tõhusamal 
viisil, peaks komisjon kaasama võimaluse 
korral otsustamisprotsessi puuetega 
inimeste katusorganisatsioonid ja kõik 
teised asjaomased sidusrühmad.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 237
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

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 765/200840, millega 
sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega.

välja jäetud

__________________

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).

Or. de
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Muudatusettepanek 238
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

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 765/2008,40 millega 
sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega.

välja jäetud

__________________

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).

Or. en

Muudatusettepanek 239
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

välja jäetud
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järgima CE-märgist käsitlevaid 
üldpõhimõtteid, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 765/2008,40 millega 
sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega.

__________________

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).

Or. en

Selgitus

Nõue, et toodetel esitataks CE-märgis, tekitaks segadust kõigi asjaomaste poolte jaoks. See 
tooks kaasa olukorra, kus tootel on CE-märgis isegi siis, kui toode ei ole ligipääsetav, sest
tegemist on siiani turul oleva vanema tootega või tootega, mille puhul on kasutatud erandit. 
Seetõttu ei tohiks siduda ligipääsetavust CE-märgisega.

Muudatusettepanek 240
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

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 
765/2008,40 millega sätestatakse 
akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded 
seoses toodete turustamisega.

(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 
765/2008,40 millega sätestatakse 
akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded 
seoses toodete turustamisega. Tuleks 
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kehtestada eraldi märgistamissüsteem, nii 
et kõigi tarbijate, sealhulgas puuetega 
inimeste ja vanusega seotud või muu 
vaegusega inimeste jaoks oleks selge, et 
need konkreetsed tooted ja teenused 
vastavad käesolevale direktiivile. Seega 
täiendatakse CE-märgist tootele kantava 
teabega, et tarbijatele ligipääsetavusest 
märku anda.

__________________ __________________

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 9. juuli 
2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, 
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).

Or. en

Muudatusettepanek 241
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõue, et toodetel esitataks CE-märgis, tekitaks segadust kõigi asjaomaste poolte jaoks. See 
tooks kaasa olukorra, kus tootel on CE-märgis isegi siis, kui toode ei ole ligipääsetav, sest 
tegemist on siiani turul oleva vanema tootega või tootega, mille puhul on kasutatud erandit. 
Seetõttu ei tohiks siduda ligipääsetavust CE-märgisega.
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Muudatusettepanek 242
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 243
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 
Tarabella

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, et vastav toode vastab kõigile 
asjakohastele nõuetele ja et ta võtab selle 
eest endale kogu vastutuse. Tarbija 
paremaks teavitamiseks peaks tootja 
esitama CE-märgise kõrval selge viite 
ligipääsetavuse kohta.

Or. en

Selgitus

Selge viide ligipääsetavusele võimaldab tarbijal teha teadliku valiku.

Muudatusettepanek 244
Lambert van Nistelrooij
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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, et vastav toode vastab kõigile 
asjakohastele nõuetele ja et ta võtab selle 
eest endale kogu vastutuse. Tarbija 
paremaks teavitamiseks peaks tootja 
esitama CE-märgise kõrval selge viite 
ligipääsetavuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 
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ligipääsetavuse määra kohta, 
võimaldaksid turujärelevalvesse paremini 
kaasata piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesi, sealhulgas 
puuetega inimesi ja neid esindavaid 
organisatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Liikmesriigid peaksid looma 
avalikult ligipääsetava andmebaas-
registri, kuhu kantakse tooted ja teenused, 
millele ligi ei pääse. Tarbijal peaks olema 
õigus ligipääsmatute toodete kohta teavet 
saada ja esitada. Liikmesriigid peaksid 
võtma vajalikud meetmed, et anda 
tarbijatele või teistele huvitatud isikutele 
teada kaebuste esitamise võimalusest.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandil tuleks korraldada ja rahastada kaebuste ja õnnetusjuhtumite statistiliste 
andmete kogumist seoses toodete ja teenuste ligipääsmatusega. Sellist statistikat on vaja, et 
saada andmeid standardite täiendamiseks ning ligipääsetavusega seoses korraldada kontrolle 
ja võtta turujärelevalve alaseid meetmeid.

Muudatusettepanek 248
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Riikide ja liidu tasandil tuleks luua 
andmebaasid ligipääsmatute toodete 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Marco Zullo

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 mis võimaldaks 
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, 
mis ei vasta käesoleva direktiivi 
ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka 
turujärelevalveasutustel koostöös puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide ja 
asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete 
suhtes varakult meetmeid võtta.

Or. it

Muudatusettepanek 250
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Tuleks kindlaks määrata 
kaitsemeetmete menetlus, mida 

(50) Tuleks kindlaks määrata 
kaitsemeetmete menetlus, mida 
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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.

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 puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide ja
asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete 
suhtes varakult meetmeid võtta.

Or. en

Selgitus

Puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide osalemist teiste sidusrühmadega 
võrdsetel alustel tuleks edendada.

Muudatusettepanek 251
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 mis võimaldaks 
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, 
mis ei vasta käesoleva direktiivi 
ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka 
turujärelevalveasutustel koostöös puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide ja
asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete 
suhtes varakult meetmeid võtta.

Or. en
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Muudatusettepanek 252
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
tulemuslike ja kiirete 
õiguskaitsevahendite olemasolu seoses 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijate otsustega selle kohta, kas teatav 
leping kuulub direktiivide 2014/24/EL ja 
2014/25/EL kohaldamisalasse. Võttes 
arvesse kehtivat õigusraamistikku seoses 
õiguskaitsevahenditega direktiividega 
2014/24/EL ja 2014/25/EL hõlmatud 
valdkondades, tuleks need valdkonnad 
välja jätta käesoleva direktiivi sätetest, mis 
käsitlevad jõustamist ja karistusi. Selline 
väljajätmine ei tohiks aga mõjutada 
liikmesriikide aluslepingust lähtuvat 
kohustust võtta kõik vajalikud meetmed 
liidu õiguse kohaldamise ja 
tulemuslikkuse tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Et anda teenuseosutajatele 
piisavalt aega käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetega kohanemiseks, tuleb 
ette näha viieaastane üleminekuperiood, 
mis algab käesoleva direktiivi 
kohaldamise kuupäeva järgsel päeval ja 
mille kestel teenuse osutamiseks 
kasutatud tooted, mis lasti liidu turule 
enne nimetatud kuupäeva, ei pea 
käesoleva direktiivi kohastele 
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ligipääsetavusnõuetele vastama, välja 
arvatud juhul, kui teenuseosutajad on 
need üleminekuperioodi jooksul 
asendanud. See ei tohiks mõjutada teistes 
ligipääsetavust käsitlevates liidu 
õigusaktides sätestatud 
üleminekuperioode ega 
kohaldamiskuupäevi. Panga-, pileti- ja 
registreerimisautomaatide maksumust ja 
pikka olelusringi arvesse võttes on 
asjakohane ette näha, et kui selliseid 
seadmeid teenuste osutamisel kasutatakse, 
võib nende kasutamist jätkata kuni nende 
majanduslikult või füüsiliselt kasuliku 
eluea lõpuni või kuni täieliku 
amortiseerumiseni. Kui nõutava 
hinnangu alusel leitakse, et nõue, et kõik 
panga-, pileti- ja 
registreerimisautomaadid, mida teenuse 
osutamiseks kasutatakse, vastaksid 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele, kujutaks endast 
ettevõtjale ebaproportsionaalset koormust, 
siis tuleks hinnangus ühtlasi täpsustada, 
kui suur arv nõuetele vastavaid seadmeid 
oleks piisav, et tagada kõnealuse 
teenuseosutaja teenuste kättesaadavus. 
Teenuseosutaja peaks oma hinnangus 
arvesse võtma muu hulgas hinnangulist 
kasu puuetega inimestele ja 
ligipääsetavatele seadmetele ligipääsu
lihtsust.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Et anda teenuseosutajatele 
piisavalt aega käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetega kohanemiseks, tuleb 
ette näha kuueaastane üleminekuperiood, 
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mis algab käesoleva direktiivi 
kohaldamise kuupäeva järgsel päeval ja 
mille kestel teenuse osutamiseks 
kasutatud tooted, mis lasti liidu turule 
enne nimetatud kuupäeva, ei pea 
käesoleva direktiivi kohastele 
ligipääsetavusnõuetele vastama.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Ent asjade, ehitustööde ja teenuste 
riigihankelepinguid, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2014/24/EL või 
direktiivi 2014/25/EL ja mis on sõlmitud 
enne käesoleva direktiivi 
kohaldamiskuupäeva, tuleks jätkuvalt 
täita vastavalt nendes 
riigihankelepingutes määratletud 
ligipääsetavusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Ligipääsetavusnõudeid, mis 
sätestatakse käesolevas direktiivis, tuleks 
kohaldada üksnes selliste toodete suhtes, 
mis lastakse pärast riiklike 
ülevõtmismeetmete jõustumist liidu 
turule.
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Or. de

Muudatusettepanek 257
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaldamisala Reguleerimisese ja kohaldamisala

Or. en

Muudatusettepanek 258
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Siseturu toimimise parandamiseks 
on kõnealuse direktiivi eesmärk 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormid, kõrvaldades tõkked, mis 
takistavad teatavate ligipääsetavate 
toodete ja teenuste vaba liikumist.

Or. en

Selgitus

Viide direktiivi eesmärgile esimeses artiklis.

Muudatusettepanek 259
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesoleva direktiiviga luuakse 
raamistik liidu ligipääsetavusnõuete 
sätestamiseks lõikes 2 ja järgnevates 
lõigetes viidatud toodete ja teenuste suhtes 
eesmärgiga tagada nende toodete ja 
teenuste vaba liikumine siseturul, 
suurendades samal ajal nendele toodetele 
ja teenustele ligipääsetavust piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste, 
sealhulgas puuetega inimeste ja eakate 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I, II –V ja VII peatükki 
kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

1. I, II –V ja VII peatükki 
kohaldatakse järgmiste toodete suhtes, mis 
lastakse pärast käesoleva direktiivi riiklike 
ülevõtmismeetmete jõustumist liidu 
turule:

Or. de

Muudatusettepanek 261
Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I, II –V ja VII peatükki 
kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

1. I, II –V ja VII peatükki 
kohaldatakse järgmiste toodete suhtes, mis 
lastakse turule pärast käesoleva direktiivi 
kohaldamise kuupäeva:
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Or. de

Selgitus

Tuleb selgitada, et käesolev direktiiv hõlmab ainult uusi tooteid ja teenuseid.

Muudatusettepanek 262
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid;

(a) üldotstarbeline arvuti riistvara;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järgmised iseteenindusterminalid: (b) iseteenindusterminalid, sealhulgas:

Or. en

Muudatusettepanek 264
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) piletiautomaadid; ii) piletiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid 
reisijateveoteenuste pakkumiseks lennu-,



PE599.675v01-00 62/144 AM\1116870ET.docx

ET

bussi-, raudtee- ja veetranspordis;

Or. de

Selgitus

Artikli 1 lõiget 2 silmas pidades tuleb valitud iseteenindusterminalide kohaldamisala jaoks 
õiguskindlalt selgitada, milliseid iseteenindusterminale konkreetselt mõeldakse.

Muudatusettepanek 265
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) parkimispileti müügi automaadid;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) registreerimisautomaadid; välja jäetud

Or. de

Selgitus

Viide registreerimisautomaatidele koos piletiautomaatidega on määratletud artikli 1 lõike 1 
punkti b alapunkti ii all.

Muudatusettepanek 267
Igor Šoltes
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) makseterminalid;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) makseterminalid;

Or. en

Selgitus

Makseterminali tehinguid kasutatakse elektroonilistest makseviisidest ELis kõige rohkem. 
Makseterminalide ligipääsetavuse parandamine võib aidata liikmesriikidel täita oma 
kohustusi, mis tulenevad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklist 9.

Muudatusettepanek 269
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) makseterminalid;

Or. en

Muudatusettepanek 270
Jiří Maštálka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) makseterminalid;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) parkimispileti müügi automaadid;

Or. en

Muudatusettepanek 272
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbija lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus seose 
telefoniteenustega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praegu vaadatakse läbi Euroopa elektroonilise side seadustikku ja seepärast leiab raportöör, 
et neid seadmeid oleks parem käsitleda valdkondlikes õigusaktides.



AM\1116870ET.docx 65/144 PE599.675v01-00

ET

Muudatusettepanek 273
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tarbija lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus seose
telefoniteenustega;

(c) tarbija lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus seoses 
isikutevahelise side teenustega;

Or. en

Muudatusettepanek 274
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarbija lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus seoses 
audiovisuaalmeedia teenustega;

(d) tarbija lõppseadmed seoses 
audiovisuaalmeedia teenustega;

Or. en

Muudatusettepanek 275
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kasutajaliidese kaudu käitatavad 
kodumasinad;

Or. en

Muudatusettepanek 276
Lucy Anderson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kasutajaliidese kaudu käitatavad 
kodumasinad;

Or. en

Muudatusettepanek 277
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) e-raamatute lugerid;

Or. en

Selgitus

Kõik e-raamatuid lugeda võimaldavad seadmed peaksid olema ligipääsetavad, sest e-
raamatute vorming on tehnoloogiliselt neutraalne.

Muudatusettepanek 278
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. I, II –V ja VII peatükki 
kohaldatakse järgmiste teenuste suhtes:

2. I, II –V ja VII peatükki 
kohaldatakse järgmiste teenuste suhtes, 
mida osutatakse pärast käesoleva 
direktiivi kohaldamise kuupäeva:

Or. de
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Selgitus

Tuleb selgitada, et kõnealune direktiiv hõlmab ainult uusi tooteid ja teenuseid.

Muudatusettepanek 279
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) telefoniteenused ja nendega seotud 
tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praegu vaadatakse läbi Euroopa elektroonilise side seadustikku ja seepärast leiab raportöör, 
et neid seadmeid oleks parem käsitleda valdkondlikes õigusaktides.

Muudatusettepanek 280
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) telefoniteenused ja nendega seotud 
tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus;

(a) isikutevahelise side teenused ja 
nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel 
on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;

Or. en

Muudatusettepanek 281
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

(b) audiovisuaalmeedia teenuste 
veebisaitide ja mobiilirakenduste 
ülesehitus;

Or. en

Muudatusettepanek 282
Morten Løkkegaard

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 teenuste 
veebisaidid ja mobiilsideseadmetel 
põhinevad teenused;

Or. en

Selgitus

Praegu vaadatakse läbi audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi, millesse tuleks lisada ka 
ligipääsetavusnõuded. Selle direktiivi kohaldamisalasse aga ei kuulu audiovisuaalmeedia 
teenuste veebisaidid, mobiilirakendused ega seadmed ja seepärast tehakse ettepanek jätta 
need käesolevasse õigusakti, et hoida ära seaduselünki.

Muudatusettepanek 283
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

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) teenused, mis tagavad juurdepääsu
audiovisuaalmeedia teenustele, sealhulgas 
nende teenuste osutamiseks 
kasutatavatele tarbija-lõppseadmetele, 
millel on tipptasemel 
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andmetöötlusvõimsus;

Or. en

Muudatusettepanek 284
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) avalikes kohtades asuvad ja ostude 
tegemisega seotud interaktiivsed 
teeninduspunktid;

Or. en

Muudatusettepanek 285
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo sõidukid ja 
nendega seotud taristu;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused ning 
järgmisel põhinevad mitmeliigilised 
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reisijateveo teenused:

i) veebisaidid, mobiilsideseadmetel 
põhinevad teenused, arukad 
piletimüügisüsteemid ja reaalajas teave;

ii) iseteenindusterminalid ning pileti-
ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks;

Or. de

Selgitus

See täiendus tuleks kohaldamisalasse lisada arusaadavusest tingitud põhjustel.

Muudatusettepanek 287
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused; v.a 
juhuveod määruse (EL) nr 181/2011 
artikli 3 punkti b kohaselt;

Or. de

Selgitus

Juhuvedude erand peaks tagama, et direktiivi sätted ei pea tingimata hõlmama juhuvedusid. 
Siinkohal kehtib erand eelkõige juhuveoteenuste valdkonnas tegutsevate väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate jaoks.

Muudatusettepanek 288
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

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

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

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused seoses 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 289
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) liidu territooriumil asuvad 
iseteenindusterminalid, sealhulgas 
piletiautomaadid (vähemalt üks aparaat 
iga eelnevalt määratletud valdkonna 
kohta) ja registreerimisautomaadid 
(vähemalt üks aparaat iga eelnevalt 
määratletud valdkonna kohta), mida 
kasutatakse reisijateveo teenuste 
pakkumiseks lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordis;

Or. de

Selgitus

Raporti projekti artikli 1 lõike 2 punkti c alapunkti ii täpsustamine, et vähemalt üks 
piletiautomaat ja registreerimisautomaat peab täitma direktiivi ligipääsetavusnõuded.

Muudatusettepanek 290
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) veebisaidid, mobiilirakendused, 
mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, 
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arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas 
teave ja

Or. en

Muudatusettepanek 291
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) liidu territooriumil asuvad 
iseteenindusterminalid, sealhulgas pileti-
ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveo teenuste 
pakkumiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 292
Marco Zullo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pangandusteenused; (d) pangandusteenused ja 
makseterminalid;

Or. it

Muudatusettepanek 293
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

(d) pangandusteenused; (d) pangandus- ja makseteenused;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pangandusteenused; (d) tarbijale mõeldud
pangandusteenused;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) e-raamatud; (e) e-raamatud ja nendega seotud 
seadmed;

Or. en

Muudatusettepanek 296
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) e-raamatud; (e) e-raamatud ja nende 
ligipääsetavus;
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Or. en

Muudatusettepanek 297
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) e-raamatud; (e) e-raamatud ja e-raamatute lugerid;

Or. en

Selgitus

Kõik e-raamatuid lugeda võimaldavad seadmed peaksid olema ligipääsetavad, sest e-
raamatute vorming on tehnoloogiliselt neutraalne.

Muudatusettepanek 298
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) e-kaubandus. (f) e-kaubandus, toodete ja teenuste 
pakkujate veebisaidid, üldist huvi 
pakkuvate teenuste osutamiseks volitatud 
eraõiguslike üksuste veebisaidid, meedia 
ja uudiste veebisaidid, veebiplatvormid ja 
sotsiaalmeedia.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Lambert van Nistelrooij

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

(f) e-kaubandus. (f) e-kaubandus, toodete ja teenuste 
pakkujate veebisaidid, üldist huvi 
pakkuvate teenuste osutamiseks volitatud 
eraõiguslike üksuste veebisaidid, meedia 
ja uudiste veebisaidid, veebiplatvormid ja 
sotsiaalmeedia.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) e-kaubandus. (f) e-kaubandus, kaasa arvatud veebi-
ja mobiilsideseadmetel põhinevad posti-, 
energia- ja kindlustusteenuste osutajate 
teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) e-kaubandus. (f) internetipõhine kauplemiskoht, 
mis on ette nähtud tarbijatele 
kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
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Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) veebi- ja mobiilsideseadmetel
põhinevad posti-, energia- ja 
kindlustusandjate teenused.

Or. en

Selgitus

Oluline on hõlmata peamised üldhuviteenused, mis ei ole tegelikult hõlmatud direktiiviga, mis 
käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide juurdepääsetavust. See kindlustaks nende kahe 
õigusakti vastastikuse täiendavuse.

Muudatusettepanek 303
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) majutusteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) majutusteenused.

Or. en
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Muudatusettepanek 305
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) operatsioonisüsteemid.

Or. en

Selgitus

Tänapäeval pakutakse operatsioonisüsteeme teenusena ja mitte üksnes arvuti riistvarana. 
Riistvara ei ole staatiline ja seda saab kergesti ajakohastada.

Muudatusettepanek 306
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva direktiivi I, VI ja VII 
peatükki kohaldatakse järgmise suhtes:

3. Käesoleva direktiivi I, VI ja VII 
peatükki kohaldatakse järgmise suhtes, 
seoses käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 
sätestatud toodete ja teenustega:

Or. en

Muudatusettepanek 307
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riigihankelepingud ja 
kontsessioonid, mis on hõlmatud 
direktiiviga 2014/23/EL,42 direktiiviga
2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL.

(a) kui käesoleva artikli lõikest 3a ei 
tulene teisiti, riigihankelepingud, 
sealhulgas segalepingud, mille eseme 
kavandatud kasutajateks on füüsilised 
isikud (kas üldsus või avaliku sektori või 
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võrgustiku sektori hankija töötajad) ja mis 
on hõlmatud direktiiviga 2014/24/EL ja 
direktiiviga 2014/25/EL, mille puhul 
tehnilised spetsifikatsioonid on koostatud 
kooskõlas nende direktiividega ja nii, et 
võetakse arvesse puuetega inimeste või 
kõigi kasutajate ligipääsetavuse 
kriteeriume, v.a nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel.

__________________

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 308
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riigihankelepingud ja 
kontsessioonid, mis on hõlmatud 
direktiiviga 2014/23/EL,42 direktiiviga
2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL.

(a) riigihankelepingud, sealhulgas 
segalepingud, mille eseme kavandatud 
kasutajateks on kas üldsus või avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
töötajad ja mis on hõlmatud direktiiviga 
2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL, 
mille puhul on tehnilised 
spetsifikatsioonid koostatud nii, et 
võetakse arvesse puuetega inimeste 
ligipääsetavusnõudeid kooskõlas 
nimetatud direktiividega.

__________________

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riigihankelepingud ja 
kontsessioonid, mis on hõlmatud 
direktiiviga 2014/23/EL,42 direktiiviga 
2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL.

(a) riigihankelepingud ja 
kontsessioonid, mis on hõlmatud 
direktiiviga 2014/23/EL,42 direktiiviga 
2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL, 
mis on kavandatud või koostatud pärast 
käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäeva, muutmata sätete vabatahtlikku 
või kohustuslikku olemust.

__________________ __________________

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/23/EL, 26. veebruar 2014,
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/23/EL kontsessioonilepingute 
sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
1).

Or. en

Muudatusettepanek 310
Vicky Ford, Daniel Dalton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) riigihankelepingud, mis on 
kooskõlas lõike 3 punktiga a, kui nende 
lepingutega seotud tehnilised 
spetsifikatsioonid avaldatakse hanke 
väljakuulutamisel pärast käesoleva 
direktiivi kohaldamise kuupäeva, kuid 
mitte riigihankelepingute muudatuste 
puhul, kui asjaomane leping sõlmiti enne 
nimetatud kuupäeva;

Or. en
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Muudatusettepanek 311
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) programmid, mis on kooskõlas 
lõike 3 punktiga b ja vastu võetud pärast 
käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäeva, või niisuguste programmide 
rakendamise programmidokumendid, kui 
need on avaldatud pärast nimetatud 
kuupäeva;

Or. en

Muudatusettepanek 312
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) lõike 3 punktile d vastav uus, 
taastatud ja ajakohastatud 
transporditaristu, mille projekteerimine 
või ehitamine algab pärast käesoleva 
direktiivi kohaldamise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) programmide ettevalmistamine ja 
rakendamine vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 

välja jäetud
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nr 1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta,43 ning vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
nr 1304/201344.

__________________

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 
2013, millega kehtestatakse ühissätted 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsember 
2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi 
ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) programmide ettevalmistamine ja 
rakendamine vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013, 
millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

(b) programmide ettevalmistamine ja 
rakendamine vastavalt Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidele, mis 
näevad ette, et ligipääsetavust puuetega 
inimeste jaoks tuleb arvesse võtta nende 
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Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta,43 ning vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EL) nr 1304/201344.

programmide ettevalmistamise ja 
rakendamise jooksul, nagu on praegu 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 1303/2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta,43 ning vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EL) nr 1304/201344.

__________________ __________________

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013,
millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1304/2013, 17. detsember 2013,
mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1081/2006.

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa 
Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1081/2006.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkumismenetlused avaliku 
reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel 

välja jäetud
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ja maanteel vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 1370/200745.

__________________

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 
2007, mis käsitleb avaliku 
reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja 
maanteel ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 
1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 
315, 3.12.2007, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 316
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkumismenetlused avaliku 
reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja 
maanteel vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/200745.

(c) teenuste riigihankelepingud, mis 
sõlmitakse konkursi alusel või otse pärast 
käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäeva avaliku reisijateveoteenuse 
osutamiseks raudteel ja maanteel vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1370/200745, kui pädevad 
asutused näevad ette ligipääsetavusnõuete 
täitmise.

__________________ __________________

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) 
nr 1370/2007, 23. oktoober 2007, mis 
käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused 
(EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 
(ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) 
nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku 
reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja 
maanteel ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) 
nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT 
L 315, 3.12.2007, lk 1).

Or. de
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Selgitus

Pädev asutus võib vabalt otsustada, kas ligipääsetavusnõuded tuleks lisada 
pakkumismenetluse kriteeriumite hulka või mitte. Kui asutus otsustab aga teha selle 
tingimuseks, siis peavad kriteeriumid vastama kõnealuses direktiivis sätestatud
ligipääsetavusnõuetele.

Muudatusettepanek 317
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) transporditaristu kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1315/201346.

välja jäetud

__________________

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1315/2013, 11. detsember 
2013, üleeuroopalise transpordivõrgu 
arendamist käsitlevate liidu suuniste 
kohta (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 318
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mikroettevõtjate suurust, 
vahendeid ja iseloomu arvesse võttes ei 
nõuta neilt käesolevas direktiivis 
sätestatud ligipääsetavusnõuete täitmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 319
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiivi I, II ja 
VII peatükki kohaldatakse järgmise 
suhtes:

(a) tehiskeskkond, mida kasutavad 
reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 
keskkond, mida haldavad teenuse 
osutajad ja taristuettevõtjad;

(b) tehiskeskkond, mida kasutavad 
pangandusteenuste kliendid;

(c) tehiskeskkond, mida kasutavad 
telefoniteenuste kliendid, sealhulgas 
telefonioperaatorite 
klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 
kliendid.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Marco Zullo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
võib ette näha erandeid, juhul kui selle 
kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja 
teenused on tootnud mikroettevõtjad.

Or. it

Muudatusettepanek 321
Jiří Maštálka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
liidu õigusaktidega säilitada või võtta 
meetmeid, mis lähevad kaugemale 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavuse miinimumnõuetest.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Vicky Ford, Daniel Dalton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolev direktiiv ei piira liidu ja 
liikmesriikide õigusakte, mis käsitlevad 
autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõiget 3 kohaldatakse ainult 
lõigetes 1 ja 2 osutatud toodete ja teenuste 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesolev direktiiv ei piira liidu 
järgmiste õigusaktide sätteid, mis 
seonduvad määruses (EÜ) nr 1371/2007 
käsitletava ligipääsetavusega seoses 
taotluse korral teabe andmisega 
raudteeveoteenustele juurdepääsu kohta 
ja seoses piletite pakkumisega: komisjoni 
määrus (EL) nr 1300/2014, milles 
käsitletakse koostalitluse tehnilist 
kirjeldust seoses puuetega ja piiratud 
liikumisvõimega inimestele 
juurdepääsuvõimaluste tagamisega 
Euroopa Liidu raudteesüsteemis (ELT 
L 356, 12.12.2014, lk 110); määrus (EL) 
nr 454/2011 üleeuroopalise 
raudteesüsteemi allsüsteemi 
„reisijateveoteenuste telemaatilised 
rakendused” koostalitluse tehnilise 
kirjelduse kohta; määrus (EL) 
nr 181/2011 seoses teatava teabe 
andmisega sõitjatele sätestatavate 
juurdepääsutingimuste kohta ja määrus 
(EL) nr 1177/2010 seoses teatava teabe 
andmisega sõitjatele sätestatavate 
juurdepääsutingimuste kohta ning 
määrus (EÜ) nr 1107/2006 seoses teabe 
andmisega lennureisi puhul. Käesolev 
direktiiv täiendab neid määrusi, nähes 
ette ligipääsetavuse lisasätted seoses 
aspektidega, mida ei ole nendes määrustes 
hõlmatud.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Minimaalne ühtlustamine

1. Liikmesriigid säilitavad kooskõlas 
liidu õigusaktidega meetmed, mis lähevad 
kaugemale käesoleva direktiiviga 
kehtestatud miinimumnõuetest.

2. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
liidu õigusaktidega võtta meetmeid, mis 
lähevad kaugemale käesoleva direktiiviga 
kehtestatud miinimumnõuetest.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Mikroettevõtjate väljajätmine

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi 
kohaldamisalast välja jätta
mikroettevõtjad nende suuruse, 
ressursside ja iseloomu tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused”
– tooted ja teenused, mis on piiratud 

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused”
– tooted ja teenused, mis on puuetega 
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funktsionaalse võimekusega inimestele, 
sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, 
kasutatavad ja arusaadavad teistega 
võrdsetel alustel;

inimeste jaoks kasutatavad teistega 
võrdsetel alustel üldisel viisil ja ilma välise 
abita;

Or. en

Muudatusettepanek 328
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused” 
– tooted ja teenused, mis on piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele,
sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, 
kasutatavad ja arusaadavad teistega 
võrdsetel alustel;

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused” 
– tooted ja teenused, mis on piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele 
ning puuetega inimestele, tajutavad, 
kasutatavad, arusaadavad ja jõukohased
teistega võrdsetel alustel;

Or. en

Selgitus

Viide „piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed“ lisaks terminile „puuetega inimesed“
tuleks säilitada, et illustreerida, et palju suurem osa elanikkonnast saab sellest direktiivist 
kasu. Ka siis, kui tehakse hinnangulise maksumuse ja kasu analüüs, on võtmetähtsusega võtta 
arvesse kogu elanikkonda, kes saavad ligipääsetavatest toodetest ja teenustest kasu.

Muudatusettepanek 329
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused” 
– tooted ja teenused, mis on piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele,
sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, 

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused”
– tooted ja teenused, mis on piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele 
ning puuetega inimestele, tajutavad, 
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kasutatavad ja arusaadavad teistega 
võrdsetel alustel;

kasutatavad ja arusaadavad teistega 
võrdsetel alustel;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused” 
– tooted ja teenused, mis on piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele,
sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, 
kasutatavad ja arusaadavad teistega 
võrdsetel alustel;

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused”
– tooted ja teenused, mis on piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele 
ning puuetega inimestele, tajutavad, 
kasutatavad ja arusaadavad teistega 
võrdsetel alustel;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused” 
– tooted ja teenused, mis on piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele, 
sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, 
kasutatavad ja arusaadavad teistega 
võrdsetel alustel;

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused” 
– tooted ja teenused, mis on piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimestele, 
sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, 
juhitavad, kasutatavad ja arusaadavad 
teistega võrdsetel alustel;

Or. fi

Muudatusettepanek 332
Marlene Mizzi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „ligipääsetavus” – ulatus, mil 
määral saavad inimesed tooteid, süsteeme, 
teenuseid, keskkonda ja vahendeid 
kasutada, sõltumata oma vanusest või 
puudest, et saavutada kindel eesmärk 
kindlaksmääratud kasutuskontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 333
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

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 
võimalikult suurel määral kõigile 
inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja 
teha kohandusi või kasutada eridisaini; 
universaaldisain oleks vajaduse korral 
saavutatav ka koostalitlusvõime vahendite 
ja abiseadmete pakkumise kaudu
puuetega inimestele;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „universaaldisain” – toodete, (2) „universaaldisain” – toodete, 
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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;

keskkonna, programmide ja teenuste 
disainimine viisil, mis muudab need 
võimalikult suurel määral ja niivõrd, 
kuivõrd see on tehniliselt võimalik, kõigile 
inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja 
teha kohandusi või kasutada eridisaini; 
universaaldisain ei välista, et abiseadmed,
nagu kolmandate isikute rakendused, 
välisseadmed, tarkvara ja riistvara, tuleb 
vastava tootega ühendada, et teha see
kindlatele piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste rühmadele, 
sealhulgas puuetega inimestele,
ligipääsetavaks;

Or. de

Muudatusettepanek 335
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

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 
võimalikult 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 ja puuetega inimestele;

Or. en

Selgitus

Universaaldisain on kõige asjakohasem mõiste, mida kasutada ligipääsetavuse akti 
kontekstis, ja seda nimetatakse eraldi ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 4 
punktis f.
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Muudatusettepanek 336
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

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 
võimalikult 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 ja puuetega inimestele;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed” – isikud, kellel on 
füüsiline, vaimne, intellektuaalne, 
meeleline või vanusega seotud vaegus või 
muu alaline või ajutine keha võimekusega 
seotud põhjus, mis koostoimes eri 
takistustega võib tõkestada inimese 
ligipääsu toodetele ja teenustele, tuues 
kaasa olukorra, kus kõnealuseid tooteid ja 
teenuseid on vaja kohandada konkreetsete 
vajadustega;

(3) „piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed” – isikud, kellel on 
füüsiline, vaimne, kognitiivne,
intellektuaalne, meeleline või vanusega 
seotud vaegus või muu alaline või ajutine 
keha võimekusega seotud põhjus, mis 
koostoimes eri takistustega võib tõkestada 
inimese ligipääsu toodetele ja teenustele, 
tuues kaasa olukorra, kus kõnealuseid 
tooteid ja teenuseid on vaja kohandada 
konkreetsete vajadustega;

Or. fi

Muudatusettepanek 338
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „puuetega inimesed” – isikud, 
kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, 
intellektuaalne või meeleline kahjustus, 
mis koostoimel mitmesuguste takistustega 
võib tõkestada nende täielikku ja tõhusat 
osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel 
alustel;

(4) „puuetega inimesed” – isikud, 
kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, 
kognitiivne, intellektuaalne või meeleline 
kahjustus, mis koostoimel mitmesuguste 
takistustega võib tõkestada nende täielikku 
ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega 
võrdsetel alustel;

Or. fi

Muudatusettepanek 339
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „juurdepääs audiovisuaalmeedia 
teenustele” – pakutavate 
audiovisuaalmeedia teenuste kasutamist 
võimaldavad vajalikud tingimused, 
eelkõige audiovisuaalmeedia teenuste 
edastamise erinevad vahendid ulatuses, 
mil asjaomased tingimused ei ole 
hõlmatud direktiiviga 2010/13/EL;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „e-raamatud” – digitaalsed või 
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elektroonilised raamatud, mida pakutakse 
allalaadimise või voogedastuse teel 
veebisaidilt nii, et neid saab vaadata 
arvutis, nutitelefonis, e-raamatu lugeris 
või muus lugemissüsteemis;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) „veebisait” – veebisaitide kõik 
versioonid, sealhulgas need, mis on välja 
töötatud nii, et neile saab juurde pääseda 
mobiilsideseadmega või mis tahes muu 
vahendiga. Kui veebisaidi omanike välja 
töötatud rakendus pakub veebisaidiga
seotud teenuseid, kohaldatakse käesolevat 
määratlust ka selle rakenduse suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 342
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „telefoniteenused” – teenused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2002/21/EÜ48 artikli 2 punkti c 
tähenduses;

välja jäetud

__________________

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2002/21/EÜ, 7. märts 2002, 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta (EÜT 
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L 108, 24.4.2002, lk 33).

Or. en

Selgitus

Praegu vaadatakse läbi Euroopa elektroonilise side seadustikku ja seepärast leiab raportöör, 
et neid seadmeid oleks parem käsitleda valdkondlikes õigusaktides.

Muudatusettepanek 343
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „telefoniteenused” – teenused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/21/EÜ48 artikli 2 punkti c
tähenduses;

(7) „isikutevahelise side teenused” –
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi.....48 artikli 2 punktis 5 
määratletud teenused; 

__________________ __________________

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2002/21/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva 
raamistiku kohta (EÜT L 108, 24.4.2002, 
lk 33).

48 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
... millega kehtestatakse Euroopa 
elektroonilise side seadustik (ELT L ...).

Or. en

Muudatusettepanek 344
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „tagasivõtmine” – meede, mille 
eesmärk on võtta turult tagasi toode, mis 
on seal juba lõpptarbija jaoks 
kättesaadavaks tehtud;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 345
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) „pangateenused” – teenused, mis 
võimaldavad klientidel avada ja kasutada 
põhimaksekontosid liidus direktiivi 
2014/92/EL tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 346
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) „internetipõhine kauplemiskoht” –
digitaalne teenus, mis võimaldab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2013/11/EL1 a artikli 4 lõike 1 punktis a 
määratletud tarbijatel sõlmida nimetatud 
direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b 
määratletud kauplejatega 
internetipõhiseid müügi- või teenuse 
osutamise lepinguid kas internetipõhise 
kauplemiskoha veebisaidil või kaupleja 
veebisaidil, mis kasutab internetipõhise 
kauplemiskoha pakutavaid 
andmetöötlusteenuseid;

__________________

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
kohta, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 
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2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv) (ELT L 165, 
18.6.2013, lk 63).

Or. en

Muudatusettepanek 347
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) „tugitehnoloogia” – kõik 
elemendid, varustuse osad või 
tootesüsteem, mida kasutatakse selleks, et 
suurendada, säilitada või parandada 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste ja puuetega inimeste ning eakate 
toimimissuutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 348
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) „tugitehnoloogia” – kõik 
elemendid, varustuse osad või 
tootesüsteemid, mis on äriliselt 
omandatud või mida on muudetud või 
kohandatud, et suurendada, säilitada või 
parandada puuetega isikute 
toimimissuutlikkust;

Or. en
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Muudatusettepanek 349
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) „konkreetne ligipääsuteenus” –
teenus, nagu kirjeldustõlge, subtiitrid 
kurtidele ja vaegkuuljatele ja viipekeel, 
mis parandab audiovisuaalsisule, eelkõige 
saadetele ligipääsetavust puuetega 
inimeste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 350
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 351
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 352
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 353
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 21 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 f) „vahendusteenused” – tõlkide 
osutatud telefoniteenused, mis 
võimaldavad kurtidel, vaegkuuljatel või 
kõnekahjustusega inimestel tõlgi 
vahendusel telefoni teel kuulja inimesega 
suhelda viisil, mis on puudeta inimese 
võimega funktsionaalselt võrdväärne;

Or. en
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Muudatusettepanek 354
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 g) „reaalajas tekstiedastus” –
kommunikatsioon, kus lõppseade edastab 
teksti tähemärke sisestamise järjekorras, 
nii et kasutaja tajub kommunikatsiooni 
pidevana.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 
lõigetes 1 ja 2 osutatud tooted ja teenused 
vastavad I lisas sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele vastavalt käesoleva 
artikli lõigetele 2–9.

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 
lõigetes 1 ja 2 osutatud tooted ja teenused 
vastavad I lisas sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele vastavalt käesoleva 
artikli lõigetele 2–9. Tugitehnoloogia 
kasutamine ligipääsetavuse eesmärgi 
saavutamiseks on lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 
lõigetes 1 ja 2 osutatud tooted ja teenused 

1. Liikmesriigid tagavad pädevate 
asutuste abil, et artikli 1 lõigetes 1 ja 2 
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vastavad I lisas sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele vastavalt käesoleva 
artikli lõigetele 2–9.

osutatud tooted ja teenused vastavad I lisas 
sätestatud ligipääsetavusnõuetele vastavalt 
käesoleva artikli lõigetele 2–9.

Or. ro

Muudatusettepanek 357
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid ning samuti 
kasutajaliidese kaudu käitatavad 
kodumasinad peavad vastama nõuetele, 
mis on sätestatud I lisa I jaos.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 359
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 ja 
operatsioonisüsteemid ning e-raamatute 
lugerid peavad vastama nõuetele, mis on 
sätestatud I lisa I jaos.

Or. en

Selgitus

E-raamatute lugemist võimaldavad mistahes seadmed peaksid olema ligipääsetavad, sest e-
raamatute vorming on tehnoloogiliselt neutraalne.

Muudatusettepanek 360
Igor Šoltes

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,
registreerimisautomaadid ja 
makseterminalid, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Andreas Schwab, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

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. Mõistlik arv 
iseteenindusterminale, st 
pangaautomaadid, piletiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.
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Or. de

Muudatusettepanek 362
Marco Zullo

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, 
registreerimisautomaadid ja 
makseterminalid, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

Or. it

Muudatusettepanek 363
Jiří Maštálka

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

Or. en

Muudatusettepanek 364
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 365
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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, 
makseterminalid ja 
registreerimisautomaadid, peavad vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.

Or. en

Selgitus

Makseterminali tehinguid kasutatakse elektroonilistest makseviisidest ELis kõige rohkem. 
Makseterminalide ligipääsetavuse parandamine võib aidata liikmesriikidel täita oma 
kohustusi, mis tulenevad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklist 9.

Muudatusettepanek 366
Morten Løkkegaard

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.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Praegu vaadatakse läbi Euroopa elektroonilise side seadustikku ja seepärast leiab raportöör, 
et neid seadmeid oleks parem käsitleda valdkondlikes õigusaktides.

Muudatusettepanek 367
Jiří Maštálka

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

Or. en

Muudatusettepanek 368
Igor Šoltes

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 
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telefoniteenustega koostalitlusvõimelised. 
Samuti tagavad liikmesriigid heli-, video-
ja reaalajas tekstiside (Total 
Conversation) riigisiseste, piirkondlike ja 
kohalike hädaabiteenistustega.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 teenustega 
seotud tarbija-lõppseadmed ning 
veebisaitide arhitektuur ja 
audiovisuaalmeedia teenuste 
mobiilipõhised rakendused peavad 
vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa 
IV jaos.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Morten Løkkegaard

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 teenuste 
veebisaidi ja mobiilipõhised teenused ning
nendega seotud tarbijaseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad 
vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa 
IV jaos.

Or. en
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Selgitus

Praegu vaadatakse läbi audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi, millesse tuleks lisada ka 
ligipääsetavusnõuded. Selle direktiivi kohaldamisalasse aga ei kuulu audiovisuaalmeedia 
teenuste veebisaidid, mobiilirakendused ega seadmed ja seepärast tehakse ettepanek jätta 
need käesolevasse õigusakti, et hoida ära seaduselünki.

Muudatusettepanek 371
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 27 lõikes 2 määratud kuupäevaks 
teevad liidus tegutsevad 
audiovisuaalmeediateenuste osutajad oma 
teenused ligipääsetavaks järgmiselt:

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

– vähemalt 75 %-l kõigist 
riigikeelsetest saadetest on pealeloetud 
subtiitrid;

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

Or. en

Muudatusettepanek 372
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused, 
veebisaidid, mobiilsideseadmetel 
põhinevad teenused, arukad 
piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet 
pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning 

6. Mõistlik arv lennu-, bussi-, raudtee-
ja veetranspordi reisijateveo teenuseid, 
veebisaite, mobiilsideseadmetel 
põhinevaid teenuseid, arukaid 
piletimüügisüsteeme, reaalajas teavet 
pakkuvaid ja iseteenindusterminale ning 
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pileti- ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, 
mis on sätestatud I lisa V jaos.

pileti- ja registreerimisautomaate, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, 
mis on sätestatud I lisa V jaos.

Or. de

Muudatusettepanek 373
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

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 teenused ning 
mitmeliigilised reisijateveo teenused, 
veebisaidid, mobiilsideseadmetel 
põhinevad teenused, arukad 
piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet 
pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning 
pileti- ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks, peavad üksnes siis vastama 
nõuetele, mis on sätestatud I lisa V jaos, 
kui need nõuded ei ole juba hõlmatud 
järgmiste vastavate erinormidega:

– seoses raudteetranspordiga 
määrus (EÜ) nr 1371/2007, määrus 
(EL) nr 1300/2014 ja määrus 
(EL) nr 454/2011;

– seoses bussiveoga määrus 
(EL) nr 181/2011;

– seoses mere- ja siseveeteede 
transpordiga määrus (EL) nr 1177/2010;

– seoses lennuliiklusega määrus 
(EÜ) nr 1107/2006.

Or. de

Selgitus

Transpordisektoris ligipääsetavust reguleerivad asjaomased määrused on juba olemas – neist 
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ei tohiks kõrvale hoiduda ning neid ei tohiks tühistada. Kõnealust direktiivi tuleks vaadelda 
juba olemasolevaid õigusakte täiendavana, sest muidu tekiks õiguskindlusetus.

Muudatusettepanek 374
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

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 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, ja olema 
ligipääsetavad puuetega inimeste jaoks.

Or. ro

Muudatusettepanek 375
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen

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. Mõistlik arv pangandusteenuseid, 
veebilehti, mobiilsideseadmetel 
põhinevaid teenuseid, 
iseteenindusterminale, sealhulgas 
pangaautomaate, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks, peavad 
vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa 
VI jaos.

Or. de
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Muudatusettepanek 376
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

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. Pangandus- ja makseteenused, 
sealhulgas veebilehed, 
mobiilsideseadmetel põhinevad 
pangandus- ja makseteenused, 
iseteenindusterminalid, sealhulgas 
makseterminalid ja pangaautomaadid, 
mida kasutatakse pangandus- ja 
makseteenuste osutamiseks, ja 
makseterminalid peavad vastama nõuetele, 
mis on sätestatud I lisa VI jaos.

Or. en

Selgitus

Makseterminali tehinguid kasutatakse elektroonilistest makseviisidest ELis kõige rohkem. 
Makseterminalide ligipääsetavuse parandamine võib aidata liikmesriikidel täita oma 
kohustusi, mis tulenevad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklist 9.

Muudatusettepanek 377
Marco Zullo

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, 
iseteenindusterminalid, sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks, ja 
makseterminalid peavad vastama nõuetele, 
mis on sätestatud I lisa VI jaos.

Or. it
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Muudatusettepanek 378
Lambert van Nistelrooij

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, 
iseteenindusterminalid, sealhulgas 
makseterminalid ja pangaautomaadid, 
mida kasutatakse pangandusteenuste 
osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis 
on sätestatud I lisa VI jaos.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Igor Šoltes

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.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. E-raamatud peavad vastama I lisa 
VII jaos sätestatud nõuetele.

8. E-raamatud ja nendega seotud 
seadmed peavad vastama I lisa VII jaos 
sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. E-raamatud peavad vastama I lisa 
VII jaos sätestatud nõuetele.

8. E-raamatud ja e-raamatute lugerid
peavad vastama I lisa VII jaos sätestatud 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

E-raamatute lugemist võimaldavad mistahes seadmed peaksid olema ligipääsetavad, sest e-
raamatute vorming on tehnoloogiliselt neutraalne.

Muudatusettepanek 382
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. E-kaubandus peab vastama I lisa 
VIII jaos sätestatud nõuetele.

9. Internetipõhised kauplemiskohad 
peavad vastama I lisa VIII jaos sätestatud 
nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 383
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. E-kaubandus peab vastama I lisa 
VIII jaos sätestatud nõuetele.

9. E-kaubandus, toodete ja teenuste 
pakkujate veebisaidid, meedia- ja 
uudistesaidid, internetiplatvormid ja 
sotsiaalmeedia peavad vastama I lisa VIII 
jaos sätestatud nõuetele. I lisa VIII jaos 
sätestatud nõudeid ei kohaldata kasutaja 
loodud sisu suhtes, samas kui 
olemasolevad loomevahendid peavad 
olema ligipääsetavad puuetega inimestele 
ja hõlbustama ligipääsetava sisu loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. E-kaubandus peab vastama I lisa 
VIII jaos sätestatud nõuetele.

9. E-kaubandus, meedia- ja 
uudistesaidid, internetiplatvormid ja 
sotsiaalmeedia peavad vastama I lisa VIII 
jaos sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid võivad oma riigi välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Asendatud uue artikliga 3 a.

Muudatusettepanek 386
Jiří Maštálka

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,
telefonioperaatorite 
klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 
kliendid, ning kõik muud teenused või 
kohad käesoleva direktiiviga hõlmatud
toodete ostmiseks peavad vastama I lisa X 
jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed ja puuetega inimesed saaksid 
neid paremini kasutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 387
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Marc Tarabella

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,
telefonioperaatorite 
klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 
kliendid, ning kõik muud teenused või 
kohad käesoleva direktiiviga hõlmatud
toodete ostmiseks peavad vastama I lisa X 
jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed ja puuetega inimesed saaksid 
neid paremini kasutada.

Or. en

Selgitus

Tehiskeskkonna ligipääsetavaks tegemine võib aidata liikmesriikidel täita oma kohustusi, mis 
tulenevad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklist 9.

Muudatusettepanek 388
Igor Šoltes

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 

10. Liikmesriigid tagavad oma riigi 
tingimusi arvestades, et tehiskeskkond, 
mida kasutavad reisijateveoteenuste 
kliendid, sealhulgas keskkond, mida 
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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.

haldavad teenuse osutajad ja 
taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 
mida kasutavad pangandusteenuste ning 
telefonioperaatorite 
klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 
kliendid, ning kõik muud teenused või 
kohad käesoleva direktiiviga hõlmatud
toodete ostmiseks peavad vastama I lisa X 
jaos loetletud ligipääsetavusnõuetele, et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed ja puuetega inimesed saaksid 
neid paremini kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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 ainult taristu ehitamise ja 
põhjaliku renoveerimise seisukohast
vastama I lisa X jaos sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele, et puuetega 
inimesed saaksid neid paremini kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10
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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 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 
puuetega inimesed saaksid neid paremini 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Marco Zullo

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.

Or. it
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Muudatusettepanek 392
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Majutusteenused peavad vastama 
I lisa VIII ja X jaos sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a

Tehiskeskkond

1. Liikmesriike julgustatakse 
nõudma, et artikli 1 lõike 2 punktis a 
nimetatud elektrooniliste sideteenuste 
pakkujad, artikli 1 lõike 2 punktis c 
nimetatud reisijateveoteenuste pakkujad 
ning seotud taristuhaldajad ja artikli 1 
lõike 2 punktis d nimetatud tarbijale 
mõeldud pangandusteenuste pakkujad 
tagavad, et nende tarbijate kasutatav 
tehiskeskkond vastab I lisa V jao 
ligipääsetavusnõuetele, et neid teenuseid 
saaksid kasutada puuetega inimesed.

2. Ilma et see piiraks muudes liidu 
õigusaktides sätestatud tehiskeskkonnaga 
seotud nõudeid, julgustatakse liikmesriike 
nõudma, et tehiskeskkond, sealhulgas 
reisijate kasutatav transporditaristu, 
eelkõige üleeuroopalise transpordivõrgu 
transporditaristu, vastaks I lisa 
ligipääsetavusnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama 
käesolevale direktiivile vastavate toodete ja 
teenuste turul kättesaadavaks tegemist oma 
territooriumil põhjustel, mis on seotud 
ligipääsetavusnõuetega.

Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama 
käesolevale direktiivile vastavate toodete ja 
teenuste turul kättesaadavaks tegemist oma 
territooriumil põhjustel, mis on seotud 
ligipääsetavusnõuetega, tingimusel, et 
need ei ole vastuolus kohustuslike 
tarbijakaitse kvaliteedistandarditega.

Or. ro
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Muudatusettepanek 396
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad tagavad oma toodete 
turulelaskmisel, et need on projekteeritud 
ja toodetud kooskõlas artiklis 3 sätestatud 
kohaldatavate ligipääsetavusnõuetega.

1. Tootjad tagavad oma toodete turule
laskmisel, et need on projekteeritud ja 
toodetud kooskõlas artiklis 3 sätestatud 
kohaldatavate ligipääsetavusnõuetega, 
välja arvatud juhul, kui funktsionaalsed 
nõuded ei ole saavutatavad, sest toote 
kohandamiseks oleks vaja põhjalikku 
muutmist või see paneks tootjale 
ebaproportsionaalse koormuse.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 sätestatud nõuded 
loetakse täidetuks ka siis, kui tootja valib 
kolmanda isiku rakenduste, 
välisseadmete, tarkvara, riistvara või 
kliendiruumide seadmete kasutamise, 
millele on puuetega inimestel juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad koostavad tehnilise 
dokumentatsiooni vastavalt II lisale ja 
teevad või lasevad teha kõnealuses lisas 
osutatud vastavushindamise.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 399
Vicky Ford, Daniel Dalton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad koostavad tehnilise 
dokumentatsiooni vastavalt II lisale ja 
teevad või lasevad teha kõnealuses lisas 
osutatud vastavushindamise.

Tootjad dokumenteerivad, kuidas see on 
täitnud I lisas sätestatud funktsionaalsed 
kriteeriumid oma toote kavandatud 
otstarbe alusel. Tootjad võivad kindlaks 
määrata, kuidas dokumenteerida 
kooskõla I lisaga. See võib sisaldada 
funktsionaalsete kriteeriumide 
saavutamiseks kasutatud standardite 
loetlemist või üksikasjalikku teavet selle 
kohta, kuidas täideti funktsionaalsed 
kriteeriumid või mil määral nende tooted 
vastavad kriteeriumidele. Kui see ei ole 
tehnoloogia kavandatud otstarbe või 
ligipääsetavuse seisukohast asjakohane, 
võib esitada selgituse.

Or. en

Selgitus

CE-märgis loetakse ligipääsetavusnõuete jaoks asjakohaseks, mistõttu on soovitatav 
asendada vastavushindamine tootjate esitatava muu dokumentatsiooniga.

Muudatusettepanek 400
Vicky Ford, Daniel Dalton
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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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 401
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 403
Igor Šoltes

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 selge lisaviite, nt 
„ligipääsetav toode”.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 selge lisaviite.

Or. en

Selgitus

Selge viide ligipääsetavuse kohta võimaldab tarbijatel teha teadliku valiku.

Muudatusettepanek 405
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjad tagavad menetlused 
seeriatoodangu vastavuse säilimiseks. 
Arvesse võetakse muudatusi toote disainis 
või omadustes ja muudatusi neis 
harmoneeritud standardites või muudes 
tehnilistes spetsifikatsioonides, mille 
põhjal toote vastavust kinnitatakse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 406
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjad tagavad menetlused 
seeriatoodangu vastavuse säilimiseks. 
Arvesse võetakse muudatusi toote disainis 
või omadustes ja muudatusi neis 
harmoneeritud standardites või muudes 
tehnilistes spetsifikatsioonides, mille 
põhjal toote vastavust kinnitatakse.

3. Tootjad tagavad menetlused 
seeriatoodangu dokumenteerituse
säilimiseks. Arvesse võetakse muudatusi 
toote disainis või omadustes ja muudatusi 
neis harmoneeritud standardites või 
muudes tehnilistes spetsifikatsioonides, 
millele toode viitab.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 408
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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, 
nõuetele mittevastavate toodete kohta ning 
teavitavad turustajaid sellisest 
järelevalvest.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pascal Arimont

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See kohustus on loetletud juba I lisas.

Muudatusettepanek 410
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7
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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 ametlikus keeles.

Or. ro

Muudatusettepanek 411
Anneleen Van Bossuyt

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 asjaomase liikmesriigi 
määratud keeles, mis on tarbijate ja 
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Igor Šoltes

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. Tarbijatele antakse juhised ja 
ohutusteave erinevates ligipääsetavates 
vormingutes.

Or. en
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Muudatusettepanek 413
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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. Tarbijatele antakse juhised ja 
ohutusteave erinevates ligipääsetavates 
vormingutes.

Or. en

Selgitus

Toodete ja teenuste ohutu kasutamine on ligipääsetavuse oluline osa. Tarbijatele antakse 
juhised ja ohutusteave erinevates ligipääsetavates vormingutes.

Muudatusettepanek 414
Anneleen Van Bossuyt

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 

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.
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tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Vicky Ford, Daniel Dalton

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 või vajaduse korral kõrvaldavad 
selle. Kui toode ei vasta käesolevale 
direktiivile, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

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. Kui toode kujutab endast ohtu 
turvalisusele või tervisele, teavitavad nad 
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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.

sellest ka viivitamata nende liikmesriikide 
pädevaid ametiasutusi, kus nad toote 
kättesaadavaks tegid, ning esitavad 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis 
tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Maria Grapini

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 kõrvaldavad 
selle või nõuavad selle tagasi. Kui toode 
kujutab endast ohtu seoses 
ligipääsetavusega, teavitavad nad sellest 
24 tunni jooksul ka nende liikmesriikide 
pädevaid ametiasutusi, kus nad toote 
kättesaadavaks tegid, ning esitavad 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis 
tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 418
Vicky Ford, Daniel Dalton

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 

9. Tootjad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 
vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja 
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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.

dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega koostööd, 
et tagada vastavus artiklis 3 osutatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Maria Grapini

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 pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 
vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni selle riigi ametlikus
keeles, kus toodet turustatakse. 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.

Or. ro

Muudatusettepanek 420
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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 

9. Tootjad esitavad pädevatele 
riiklikele asutustele toote vastavust 
nõuetele tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

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 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 vastavusnõuete 
täitmiseks võetud meetmetega ja selleks, et 
tagada vastavus artiklis 3 osutatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Morten Løkkegaard

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. 

9. Tootjad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 
vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
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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.

Nad teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmisel koostööd seoses kõigi nende 
poolt turule lastud toodete vastavuse 
tagamiseks võetud meetmetega ja selleks, 
et tagada vastavus artiklis 3 osutatud 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 
ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 
viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 
direktiiviga kooskõlas.

Muudatusettepanek 423
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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 mittevastavuse
ärahoidmiseks võetud meetmetega ja 
selleks, et tagada vastavus artiklis 3 
osutatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9
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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 pädeva riikliku 
asutuse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teha pädevate riiklike 
ametiasutustega viimaste nõudmisel 
koostööd kõigis nende volitustega 
hõlmatud toodete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmetes.

(b) teha pädevate riiklike 
ametiasutustega viimaste nõudmisel 
koostööd kõigis nende volitustega 
hõlmatud toodete vastavusnõuete 
täitmiseks võetud meetmetes.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Importijad lasevad turule üksnes 
nõuetele vastavaid tooteid.

1. Importijad lasevad turule üksnes 
ELi eeskirjadele vastavaid tooteid.

Or. ro
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Muudatusettepanek 427
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turule laskmist tagavad 
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.

2. Enne toote turule laskmist tagavad 
importijad, et tootjad on 
dokumenteerinud, kuidas see on täitnud 
I lisas sätestatud olulised funktsionaalsed 
kriteeriumid oma toote kavandatud 
otstarbe alusel ning et tootja on täitnud 
artikli 5 lõigetes 2, 5 ja 6 sätestatud 
nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turule laskmist tagavad 
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.

2. Enne toote turule laskmist tagavad 
importijad, et tooted vastavad käesolevale 
direktiivile. Nad tagavad, et toodetega on 
kaasas nõutud dokumendid ning et tootja 
on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud 
nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turule laskmist tagavad 
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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 430
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 
endast ohtu.

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, teavitab ta tootjat ja 
turujärelevalveasutust ning ei lase toodet 
turule enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud.

Or. it

Muudatusettepanek 431
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
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sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 
endast ohtu.

sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode ei täida 
vastavusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 
endast ohtu.

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 
endast ohtu turvalisusele ja tervisele.

Or. de

Muudatusettepanek 433
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 
endast ohtu.

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 
endast ohtu turvalisusele ja tervisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 434
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see on nõuetega vastavusse 
viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 
endast ohtu.

3. Kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 
enne, kui see vastab nõuetele. Lisaks 
teavitab importija tootjat ja 
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 
endast ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Importijad tagavad, et tootega on 
kaasas juhised ja teave asjaomase
liikmesriigi määratud keeles, mis on 
tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks 
kergesti arusaadav.

5. Importijad tagavad, et tootega on 
kaasas juhised ja teave selle liikmesriigi 
määratud ametlikus keeles, kus toodet 
turustatakse.

Or. ro

Muudatusettepanek 436
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importijad peavad registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 

välja jäetud
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teavitavad turustajaid sellisest 
järelevalvest.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Importijad peavad registrit 
kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 
kohta ning teavitavad turustajaid sellisest 
järelevalvest.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importijad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 
nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad 
selle turult või võtavad selle tagasi.
Lisaks, kui toode kujutab endast ohtu, 
teavitavad importijad sellest viivitamata 
nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus 
nad toote turule lasid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 
võetud parandusmeetmete kohta.

8. Importijad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 
nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 439
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importijad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 
nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad 
selle turult või võtavad selle tagasi. Lisaks, 
kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad 
importijad sellest viivitamata nende 
liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad 
toote turule lasid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 
võetud parandusmeetmete kohta.

8. Importijad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 
nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad 
selle turult või võtavad selle tagasi. Lisaks, 
kui toode ei ole käesoleva direktiivi 
nõuetega vastavuses, teavitavad importijad 
sellest viivitamata nende liikmesriikide 
pädevaid asutusi, kus nad toote turule lasid, 
esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse 
ja mis tahes võetud parandusmeetmete 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 440
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importijad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 
nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad 
selle turult või võtavad selle tagasi. Lisaks, 
kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad 
importijad sellest viivitamata nende 
liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad 
toote turule lasid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 

8. Importijad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 
nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks või vajaduse korral kõrvaldavad 
selle turult. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu turvalisusele ja tervisele, 
teavitavad importijad sellest viivitamata 
nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus 
nad toote turule lasid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 
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võetud parandusmeetmete kohta. võetud parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Importijad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 
nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad 
selle turult või võtavad selle tagasi. Lisaks, 
kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad 
importijad sellest viivitamata nende 
liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad 
toote turule lasid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 
võetud parandusmeetmete kohta.

8. Importijad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 
nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad 
selle turult või võtavad selle tagasi. Lisaks, 
kui toode kujutab endast ohtu turvalisusele 
ja tervisele, teavitavad importijad sellest 
viivitamata nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad toote turule lasid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis 
tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 442
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Importijad 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 kõigi nende poolt 
turule lastud toodete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 443
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmise korral talle 
toote vastavust tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigi nende poolt 
turule lastud toodete vastavusnõuete 
täitmiseks võetud meetmete puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmise korral talle 
toote vastavust tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigi nende poolt 
turule lastud toodete vastavuse tagamiseks
võetud meetmete puhul.

Or. en
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Selgitus

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 
ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 
viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 
direktiiviga kooskõlas.

Muudatusettepanek 445
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmise korral talle 
toote vastavust tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni asutuse asukohariigi 
ametlikus keeles. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigi nende poolt turule lastud toodete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
meetmete puhul.
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9. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmise korral talle 
toote vastavust tõendava kogu teabe ja 
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.

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