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

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára és különösen annak 26. 
cikkére,

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv célja, hogy a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítése 
révén és bizonyos hozzáférhető termékek 
szolgáltatások szabad mozgásának 
akadályait felszámolva hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez, és 
ezáltal növelje a hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások választékát a belső piacon.

(1) Ezen irányelv célja, hogy a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítése 
révén és a hozzáférhető termékek és
szolgáltatások szabad mozgásának 
akadályait felszámolva hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez, és 
ezáltal növelje a hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások választékát a belső piacon.

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás az irányelv címéhez.
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Módosítás 166
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások iránti kereslet magas és az 
Európai Unió népességének elöregedésével 
a fogyatékossággal élő és/vagy 
funkcióképességükben korlátozott 
személyek számának jelentős növekedésére 
számíthatunk. Az olyan környezet, ahol a 
termékek és szolgáltatások 
akadálymentesen hozzáférhetőek, a 
társadalmat befogadóbbá teszi és elősegíti 
a független életvitelt.

(2) A hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások iránti kereslet magas és az 
Európai Unió népességének elöregedésével 
a fogyatékossággal élő és/vagy 
funkcióképességükben korlátozott 
személyek számának jelentős növekedésére 
számíthatunk. Az olyan környezet, ahol a 
termékek és szolgáltatások 
akadálymentesen hozzáférhetőek, a 
társadalmat befogadóbbá teszi, és elősegíti 
a fogyatékossággal élő személyek
független életvitelét. A termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetőségének 
javítása más olyan személyeknek is 
hasznára válhat, akik szintén állandóan 
vagy ideiglenesen, fizikai, értelmi, szellemi 
vagy érzékszervi károsodással, életkorral 
összefüggő, vagy más, az emberi test 
teljesítőképességével kapcsolatos 
fogyatékossággal élnek, amely különféle 
akadályokkal párosulva a termékekhez és 
szolgáltatásokhoz való korlátozott 
hozzáférésüket eredményezi, ami olyan 
helyzethez vezet, amelyben a termékek és 
szolgáltatások sajátos igényeikhez való 
adaptációja szükséges.

Or. en

Módosítás 167
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fogyatékossággal élő nőket és 
lányokat a hátrányos megkülönböztetés 
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többféle formája sújtja, amelyek a 
termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetősége terén is 
megmutatkoznak. Ezért szükséges, hogy a 
tagállamok a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos szempontokat is figyelembe 
vegyenek, amikor a hozzáférhetőségre és 
a fogyatékossággal élő személyek belső 
piacon való fokozott részvételére 
vonatkozó intézkedésekről és 
követelményekről döntenek.

Or. en

Módosítás 168
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamokban a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára a termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségével kapcsolatban 
elfogadott nemzeti jogszabályok és 
közigazgatási intézkedések közötti 
különbségek akadályozzák az ilyen 
termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását és torzítják a tényleges versenyt 
a belső piacon. Az ilyen akadályok 
érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-k).

(3) A tagállamokban a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
egyes termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségével kapcsolatban 
elfogadott nemzeti jogszabályok és 
közigazgatási intézkedések közötti 
különbségek akadályozzák az ilyen 
termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását és torzítják a tényleges versenyt 
a belső piacon. Az ilyen akadályok 
érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-k).

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamokban a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára a termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségével kapcsolatban 
elfogadott nemzeti jogszabályok és 
közigazgatási intézkedések közötti 
különbségek akadályozzák az ilyen 
termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását és torzítják a tényleges versenyt 
a belső piacon. Az ilyen akadályok 
érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-k).

(3) A tagállamokban a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
bizonyos termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségével kapcsolatban 
elfogadott nemzeti jogszabályok és 
közigazgatási intézkedések közötti 
különbségek akadályozzák az ilyen 
termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását és torzítják a tényleges versenyt 
a belső piacon. Az ilyen akadályok 
érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-k).

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamokban a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára a termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségével kapcsolatban 
elfogadott nemzeti jogszabályok és 
közigazgatási intézkedések közötti 
különbségek akadályozzák az ilyen 
termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását és torzítják a tényleges versenyt 
a belső piacon. Az ilyen akadályok 
érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-k).

(3) A tagállamokban a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek számára a 
termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségével kapcsolatban 
elfogadott nemzeti jogszabályok és 
közigazgatási intézkedések közötti 
különbségek akadályozzák az ilyen 
termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását és torzítják a tényleges versenyt 
a belső piacon. Az ilyen akadályok 
érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-k).

Or. en
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Indokolás

A „fogyatékossággal élő személyekre” való utalás mellett meg kell tartani a 
„funkcióképességükben korlátozott személyekre” való utalást is, érzékeltetve ezzel, hogy ez az 
irányelv a lakosság sokkal szélesebb része számára nyújt majd előnyöket. A becsült költségek 
és hasznok elemzésének elvégzésekor is nagyon fontos, hogy a teljes lakosságcsoportot 
figyelembe vegyék, amelynek hasznára válnak a hozzáférhető termékek és szolgáltatások.

Módosítás 171
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamokban a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára a termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségével kapcsolatban 
elfogadott nemzeti jogszabályok és 
közigazgatási intézkedések közötti 
különbségek akadályozzák az ilyen 
termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását és torzítják a tényleges versenyt 
a belső piacon. Az ilyen akadályok 
érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-k).

(3) A tagállamokban a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek számára a 
termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségével kapcsolatban 
elfogadott nemzeti jogszabályok és 
közigazgatási intézkedések közötti 
különbségek akadályozzák az ilyen 
termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását és torzítják a tényleges versenyt 
a belső piacon. Az ilyen akadályok 
érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
(kkv-k).

Or. en

Módosítás 172
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nemzeti hozzáférhetőségi 
követelmények különbségei különösen az 
önfoglalkoztatókat, a kkv-ket és a 
mikrovállalkozásokat tarthatják vissza 

(4) A nemzeti hozzáférhetőségi 
követelmények különbségei különösen az 
önfoglalkoztatókat, a kkv-ket és a 
mikrovállalkozásokat tarthatják vissza 
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attól, hogy saját belföldi piacukon kívül 
üzleti vállalkozásba fogjanak. A 
tagállamok által életbe léptetett nemzeti, de 
akár a regionális vagy helyi 
hozzáférhetőségi követelmények 
különböznek mind hatályukat, mind 
részletességüket illetően. E különbségek a 
hozzáférhető termékek és szolgáltatások 
egyes nemzeti piacokra történő 
fejlesztésével és értékesítésével 
kapcsolatos többletköltségek miatt 
kedvezőtlen hatást gyakorolnak a 
versenyképességre és a növekedésre is.

attól, hogy saját belföldi piacukon kívül 
üzleti vállalkozásba fogjanak. A 
tagállamok által életbe léptetett nemzeti, de 
akár a regionális vagy helyi 
hozzáférhetőségi követelmények 
különböznek mind hatályukat, mind 
részletességüket illetően.

Or. en

Módosítás 173
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások piaca széttagoltságának 
megszüntetéséhez, a méretgazdaságosság 
eléréséhez, a határokon átnyúló 
kereskedelem ösztönzéséhez, valamint 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplők 
erőforrásaikat az innovációra 
összpontosíthassák a sokféle jogi 
követelménynek való megfelelés helyett az 
Unió egész területén, és a belső piac 
megfelelő működéséhez a nemzeti 
intézkedések uniós szintű közelítésére van 
szükség.

(6) A hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások piaca széttagoltságának 
megszüntetéséhez, a méretgazdaságosság 
eléréséhez, a határokon átnyúló mobilitás 
és kereskedelem, illetve a személyek, 
köztük a fogyatékossággal élő személyek 
szabad mozgásának ösztönzéséhez, 
valamint ahhoz, hogy a gazdasági 
szereplők erőforrásaikat az innovációra 
összpontosíthassák a sokféle jogi 
követelménynek való megfelelés helyett az 
Unió egész területén, és a belső piac 
megfelelő működéséhez a nemzeti 
intézkedések uniós szintű közelítésére van 
szükség.

Or. it

Módosítás 174
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások piaca széttagoltságának 
megszüntetéséhez, a méretgazdaságosság 
eléréséhez, a határokon átnyúló 
kereskedelem ösztönzéséhez, valamint 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplők 
erőforrásaikat az innovációra 
összpontosíthassák a sokféle jogi 
követelménynek való megfelelés helyett az 
Unió egész területén, és a belső piac 
megfelelő működéséhez a nemzeti 
intézkedések uniós szintű közelítésére van 
szükség.

(6) A hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások piaca széttagoltságának 
megszüntetéséhez, a méretgazdaságosság 
eléréséhez, a határokon átnyúló 
kereskedelem, a termékek és 
szolgáltatások szabad mozgása, a 
személyek szabad mozgása és a mobilitás 
ösztönzéséhez, valamint ahhoz, hogy a 
gazdasági szereplők erőforrásaikat az 
innovációra összpontosíthassák a sokféle 
jogi követelménynek való megfelelés 
helyett az Unió egész területén, és a belső 
piac megfelelő működéséhez a nemzeti 
intézkedések uniós szintű közelítésére van 
szükség.

Or. en

Módosítás 175
Jiří Pospíšil

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások piaca széttagoltságának 
megszüntetéséhez, a méretgazdaságosság 
eléréséhez, a határokon átnyúló 
kereskedelem ösztönzéséhez, valamint 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplők 
erőforrásaikat az innovációra 
összpontosíthassák a sokféle jogi 
követelménynek való megfelelés helyett az 
Unió egész területén, és a belső piac 
megfelelő működéséhez a nemzeti 
intézkedések uniós szintű közelítésére van 
szükség.

(6) A hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások piaca széttagoltságának 
megszüntetéséhez, a méretgazdaságosság 
eléréséhez, a határokon átnyúló 
kereskedelem ösztönzéséhez, valamint 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplők 
erőforrásaikat az innovációra 
összpontosíthassák a jogszabályok 
sokféleségéből adódó költségek fedezése 
helyett, és a belső piac megfelelő 
működéséhez a nemzeti intézkedések uniós 
szintű közelítésére van szükség.

Or. cs
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Módosítás 176
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A felvonókról szóló 2014/33/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv31 és 
a 661/2009/EU személyszállítási rendelet32

alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok
rámutattak a hozzáférhetőségi 
követelmények harmonizálásának 
előnyeire a belső piacon.

(7) A felvonókról szóló 2014/33/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv31 és 
a 661/2009/EK személyszállítási rendelet32

teljes körű és egységes alkalmazásának 
esetei rámutattak a hozzáférhetőségi 
követelmények harmonizálásának 
előnyeire a belső piacon.

__________________ __________________

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/33/EU irányelve a 
felvonókra és biztonsági berendezéseikre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 
251. o.)

31 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/33/EU irányelve a 
felvonókra és biztonsági berendezéseikre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 
251. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
július 13-i 661/2009/EK rendelete a 
gépjárművek, az ezekhez tervezett 
pótkocsik és rendszerek, alkatrészek 
valamint önálló műszaki egységek 
általános biztonságára vonatkozó típus-
jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 
2009.7.31., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
július 13-i 661/2009/EK rendelete a 
gépjárművek, az ezekhez tervezett 
pótkocsik és rendszerek, alkatrészek 
valamint önálló műszaki egységek 
általános biztonságára vonatkozó típus-
jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 
2009.7.31., 1. o.).

Or. it

Módosítás 177
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A fogyatékossággal élő személyek 
fogalommeghatározása és a 
hozzáférhetőségi követelmények ebből 
következő hatálya nem érintheti a 
fogyatékossággal élő személyek és a 
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csökkent mozgásképességű személyek 
uniós ágazati jogszabályok alkalmazása 
céljából használt fogalommeghatározását 
és az említett jogszabályokban 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 178
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az egyezmény hatályba lépésével a 
tagállamok jogrendjében a termékek és
szolgáltatások hozzáférhetőségével 
kapcsolatban további nemzeti jogszabályok 
elfogadására lesz szükség, amelyek Uniós 
fellépés hiányában tovább növelnék a 
nemzeti rendelkezések közötti 
különbségeket.

(13) Az egyezmény hatályba lépésével a 
tagállamok jogrendjében a termékek,
szolgáltatások, valamint az áruk és 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos épített környezet
hozzáférhetőségével kapcsolatban további 
nemzeti jogszabályok elfogadására lesz 
szükség, amelyek Uniós fellépés hiányában 
tovább növelnék a nemzeti rendelkezések 
közötti különbségeket.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az egyezmény hatályba lépésével a 
tagállamok jogrendjében a termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetőségével 
kapcsolatban további nemzeti jogszabályok 
elfogadására lesz szükség, amelyek Uniós 
fellépés hiányában tovább növelnék a 

(13) Az egyezmény hatályba lépésével a 
tagállamok jogrendjében a termékek és 
szolgáltatások, valamint az áruk és 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos épített környezet
hozzáférhetőségével kapcsolatban további 
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nemzeti rendelkezések közötti 
különbségeket.

nemzeti jogszabályok elfogadására lesz 
szükség, amelyek Uniós fellépés hiányában 
tovább növelnék a nemzeti rendelkezések 
közötti különbségeket.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a jogszabályban foglalt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
épített környezetet felölelő kötelező rendelkezéseket kell tartalmaznia. Az épített környezet 
akadálymentessé tétele segíteni fog abban, hogy a tagállamok megfeleljenek a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkében foglalt 
kötelezettségeiknek.

Módosítás 180
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az egyezmény hatályba lépésével a 
tagállamok jogrendjében a termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetőségével 
kapcsolatban további nemzeti jogszabályok 
elfogadására lesz szükség, amelyek Uniós 
fellépés hiányában tovább növelnék a 
nemzeti rendelkezések közötti 
különbségeket.

(13) Az egyezmény hatályba lépésével a 
tagállamok jogrendjében a termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetőségével – ezen 
belül az azok rendelkezésre bocsátásához 
kapcsolódó épített környezettel –
kapcsolatban további nemzeti jogszabályok 
elfogadására lesz szükség, amelyek Uniós 
fellépés hiányában tovább növelnék a 
nemzeti rendelkezések közötti 
különbségeket.

Or. en

Módosítás 181
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az irányelv hatálya alá tartozó 
termékek és szolgáltatások egy szűrési 
folyamat eredményeként kerültek 
kiválasztásra, amelyet azokat a –
funkcióképességükben korlátozott, 
ideértve a fogyatékossággal élő és az idős 
személyek számára jelentőséggel bíró –
termékeket és szolgáltatásokat 
meghatározó hatásvizsgálat elkészítése 
során végeztek, amelyekre vonatkozóan a 
tagállamok eltérő nemzeti hozzáférhetőségi 
követelményeket fogadtak el vagy fognak 
várhatóan elfogadni.

(16) Az irányelv hatálya alá tartozó 
termékek és szolgáltatások egy szűrési 
folyamat eredményeként kerültek 
kiválasztásra, amelyet azokat a –
fogyatékossággal élő és az idős személyek 
számára jelentőséggel bíró – termékeket és 
szolgáltatásokat meghatározó 
hatásvizsgálat elkészítése során végeztek, 
amelyekre vonatkozóan a tagállamok eltérő 
nemzeti hozzáférhetőségi követelményeket 
fogadtak el vagy fognak várhatóan 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 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

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az irányelv hatálya alá tartozó 
termékek és szolgáltatások egy szűrési 
folyamat eredményeként kerültek 
kiválasztásra, amelyet azokat a –
funkcióképességükben korlátozott, ideértve 
a fogyatékossággal élő és az idős 
személyek számára jelentőséggel bíró –
termékeket és szolgáltatásokat 
meghatározó hatásvizsgálat elkészítése 
során végeztek, amelyekre vonatkozóan a 
tagállamok eltérő nemzeti hozzáférhetőségi 
követelményeket fogadtak el vagy fognak 
várhatóan elfogadni.

(16) Az irányelv hatálya alá tartozó 
termékek és szolgáltatások egy szűrési 
folyamat eredményeként kerültek 
kiválasztásra, amelyet azokat a –
funkcióképességükben korlátozott 
személyek, az idős személyek és a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
jelentőséggel bíró – termékeket és 
szolgáltatásokat meghatározó 
hatásvizsgálat elkészítése során végeztek, 
amelyekre vonatkozóan a tagállamok eltérő 
nemzeti hozzáférhetőségi követelményeket 
fogadtak el vagy fognak várhatóan 
elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A „fogyatékossággal élő személyekre” való utalás mellett meg kell tartani a 
„funkcióképességükben korlátozott személyekre” való utalást is, érzékeltetve ezzel, hogy ez az 
irányelv a lakosság sokkal szélesebb része számára nyújt majd előnyöket. A becsült költségek 
és hasznok elemzésének elvégzésekor is nagyon fontos, hogy a teljes lakosságcsoportot 
figyelembe vegyék, amelynek hasznára válnak a hozzáférhető termékek és szolgáltatások.

Módosítás 183
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A 2010/13/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1a számos 
kötelezettséget határoz meg az 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
szolgáltatói számára. Ezért helyénvalóbb a 
hozzáférhetőségi követelményeket a 
2010/13/EU irányelvben szerepeltetni. A 
weboldalakra és a mobil alapú 
szolgáltatásokra azonban nem terjed ki az 
említett irányelv hatálya. Ezért helyénvaló 
ezeket ezen irányelv hatálya alá vonni.

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
(HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

Or. en

Módosítás 184
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Minden terméknek és 
szolgáltatásnak meg kell felelnie a 3. 
cikkben meghatározott és az I. 
mellékletben felsorolt hozzáférhetőségi 
követelményeknek, hogy a 
fogyatékossággal élő és az idős személyek 
számára hozzáférhetőnek minősüljön. Az 
e-kereskedelemre vonatkozó 
kötelezettségek a szolgáltatások online 
értékesítésére is alkalmazandók az ezen 
irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a)–e) 
pontjában meghatározottak szerint.

(17) Minden ezen irányelv hatálya alá 
tartozó terméknek és szolgáltatásnak meg 
kell felelnie a 3. cikkben meghatározott és 
az I. mellékletben felsorolt 
hozzáférhetőségi követelményeknek, hogy 
a fogyatékossággal élő személyek számára 
hozzáférhetőnek minősüljön. Az e-
kereskedelemre vonatkozó kötelezettségek 
a szolgáltatások online értékesítésére is 
alkalmazandók az ezen irányelv 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–e) pontjában 
meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 185
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Minden terméknek és 
szolgáltatásnak meg kell felelnie a 3. 
cikkben meghatározott és az I. 
mellékletben felsorolt hozzáférhetőségi 
követelményeknek, hogy a 
fogyatékossággal élő és az idős személyek 
számára hozzáférhetőnek minősüljön. Az 
e-kereskedelemre vonatkozó 
kötelezettségek a szolgáltatások online 
értékesítésére is alkalmazandók az ezen 
irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a)–e) 
pontjában meghatározottak szerint.

(17) Minden ezen irányelv hatálya alá 
tartozó és ezen irányelv alkalmazásának 
kezdőnapja után forgalomba hozott
terméknek és szolgáltatásnak meg kell 
felelnie a 3. cikkben meghatározott és az I. 
mellékletben felsorolt hozzáférhetőségi 
követelményeknek, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
hozzáférhetőnek minősüljön. Az e-
kereskedelemre vonatkozó kötelezettségek 
a szolgáltatások online értékesítésére is 
alkalmazandók az ezen irányelv 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–e) pontjában 
meghatározottak szerint.

Or. de
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ez az irányelv kizárólag az új termékekre és szolgáltatásokra, 
mégpedig csupán az irányelv hatálya alá tartozó termékekre és szolgáltatásokra terjed ki.

Módosítás 186
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára legkevésbé 
megterhelő módon kell bevezetni, 
elsősorban a követelmények alkalmazási 
körébe tartozó termékek és szolgáltatások 
átgondolt kiválasztásával.

(18) Az ezen irányelvben megállapított 
követelményeknek a jól működő belső 
piac, a tisztességes életkörülmények és a 
hozzáférhető társadalom egész Unióban 
való garantálása érdekében mindenki 
számára biztosítaniuk kell a belső piacon 
való teljes körű részvétel lehetőségét, 
ideértve az épített környezetet is, és 
törekedniük kell a fogyatékossággal élő 
személyek előtt álló akadályok 
lebontására. A belső piacon való részvétel 
mindenki számára való növelése új üzleti 
lehetőségek keresésére ad alkalmat a 
gazdasági szereplőknek.

Or. en

Módosítás 187
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára legkevésbé 
megterhelő módon kell bevezetni, 
elsősorban a követelmények alkalmazási 
körébe tartozó termékek és szolgáltatások 
átgondolt kiválasztásával.

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket – amelyek lehetővé 
teszik, hogy mindenki maradéktalanul 
igénybe vehesse az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó termékeket, szolgáltatásokat és 
infrastruktúrát – a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára legkevésbé 
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megterhelő módon kell bevezetni.

Or. en

Módosítás 188
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára legkevésbé 
megterhelő módon kell bevezetni, 
elsősorban a követelmények alkalmazási 
körébe tartozó termékek és szolgáltatások 
átgondolt kiválasztásával.

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket egyrészt a gazdasági 
szereplők és a tagállamok számára 
legkevésbé megterhelő módon kell 
bevezetni, elsősorban a követelmények 
alkalmazási körébe tartozó, ezen irányelv 
alkalmazásának kezdőnapja után 
forgalomba hozott termékek és 
szolgáltatások átgondolt kiválasztásával. 
Másrészt lehetővé kell tenni a gazdasági 
szereplők számára ez ezen irányelvben 
megállapított hozzáférhetőségi 
követelmények hatékony végrehajtását, 
különösen az önkiszolgáló terminálok, 
jegykiadó automatának és önkiszolgáló 
utasfelvételi automatának élettartamának 
figyelembevétele révén. Ezen túlmenően 
figyelembe kell venni a kkv-k által az 
európai belső piacon elfoglalt különleges 
helyet is.

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ez az irányelv kizárólag az új termékekre és szolgáltatásokra 
terjed ki. Emellett az automaták beszerzése nagyon költséges, és ezért figyelembe kell venni az 
élettartamukat.

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

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára legkevésbé 
megterhelő módon kell bevezetni, 
elsősorban a követelmények alkalmazási 
körébe tartozó termékek és szolgáltatások 
átgondolt kiválasztásával.

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket – amelyek lehetővé 
teszik, hogy mindenki maradéktalanul 
igénybe vehesse az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó termékeket, szolgáltatásokat és 
infrastruktúrát, ezen belül az épített 
környezetet – a gazdasági szereplők és a 
tagállamok számára legkevésbé megterhelő 
módon kell bevezetni, elsősorban a 
követelmények alkalmazási körébe tartozó 
termékek és szolgáltatások átgondolt 
kiválasztásával.

Or. en

Módosítás 190
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára legkevésbé 
megterhelő módon kell bevezetni, 
elsősorban a követelmények alkalmazási 
körébe tartozó termékek és szolgáltatások 
átgondolt kiválasztásával.

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára legkevésbé 
megterhelő módon kell bevezetni, 
elsősorban a követelmények alkalmazási 
körébe tartozó termékek és szolgáltatások 
átgondolt kiválasztásával. A 
mikrovállalkozások számára ezért 
méretük, erőforrásaik és jellegük miatt 
nem helyénvaló előírni, hogy 
megfeleljenek az ezen irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 191
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára legkevésbé 
megterhelő módon kell bevezetni, 
elsősorban a követelmények alkalmazási 
körébe tartozó termékek és szolgáltatások 
átgondolt kiválasztásával.

(18) A hozzáférhetőségi 
követelményeket a gazdasági szereplők és 
a tagállamok számára a leghatékonyabb és
legkevésbé megterhelő módon kell 
bevezetni, elsősorban a követelmények 
alkalmazási körébe tartozó termékek és 
szolgáltatások átgondolt kiválasztásával.

Or. en

Módosítás 192
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ezért meg kell határozni az irányelv 
hatálya alá tartozó termékek és 
szolgáltatások forgalomba hozatalára 
vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket a belső piacon történő 
szabad forgalmazásuk biztosítása 
érdekében.

(19) Ezért meg kell határozni az irányelv 
hatálya alá tartozó termékek és 
szolgáltatások forgalomba hozatalára, 
valamint az e termékek és szolgáltatások 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
épített környezetre vonatkozó 
hozzáférhetőségi követelményeket a belső 
piacon történő szabad forgalmazásuk és a 
személyek mobilitásának biztosítása 
érdekében.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ezért meg kell határozni az irányelv 
hatálya alá tartozó termékek és 
szolgáltatások forgalomba hozatalára 
vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket a belső piacon történő 
szabad forgalmazásuk biztosítása 
érdekében.

(19) Ezért meg kell határozni az irányelv 
hatálya alá tartozó termékek és 
szolgáltatások forgalomba hozatalára, 
valamint az e termékek és szolgáltatások 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
épített környezetre vonatkozó 
hozzáférhetőségi követelményeket a belső 
piacon történő szabad forgalmazásuk 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a jogszabályban foglalt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
épített környezetet felölelő kötelező rendelkezéseket kell tartalmaznia. Az épített környezet 
akadálymentessé tétele segíteni fog abban, hogy a tagállamok megfeleljenek a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkében foglalt 
kötelezettségeiknek.

Módosítás 194
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ezért meg kell határozni az irányelv 
hatálya alá tartozó termékek és 
szolgáltatások forgalomba hozatalára 
vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket a belső piacon történő 
szabad forgalmazásuk biztosítása 
érdekében.

(19) Ezért meg kell határozni az irányelv 
hatálya alá tartozó termékek és 
szolgáltatások forgalomba hozatalára, 
valamint az e termékek és szolgáltatások 
nyújtásához kapcsolódó épített 
környezetre vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket a belső piacon történő 
szabad forgalmazásuk biztosítása 
érdekében.

Or. it
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Módosítás 195
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A belső piac jobb működésének 
biztosítása érdekében a nemzeti 
hatóságoknak az ezen irányelvben említett 
uniós jogi aktusokban foglalt, 
hozzáférhetőséggel összefüggő 
rendelkezések alkalmazásakor élniük kell 
az ezen irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelmények nyújtotta 
lehetőségekkel. Ezen irányelv azonban 
nem változtathatja meg az említett egyéb 
uniós jogszabályokban szereplő 
rendelkezések kötelező vagy önkéntes 
jellegét. Ezen irányelvnek biztosítania 
kell, hogy amennyiben az említett egyéb 
jogszabályokkal összhangban 
alkalmaznak hozzáférhetőségi 
követelményeket, azok az Unióban 
mindenütt megegyezzenek.

Or. en

Módosítás 196
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslata34

magában foglalja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek meghatározott 
körére vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket. Ezen túlmenően 
javasolja az érintett weboldalaknak az 
irányelvben felsorolt követelményeknek 
való megfelelőségére vonatkozó 
nyomonkövetési és jelentéstételi 

(21) Az (EU) 2016/2012 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv34

valamennyi közszektorbeli szervezet 
weboldalaira és mobilalkalmazásaira
vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket foglal magában. Az 
említett irányelv mindazonáltal 
tartalmazza a kivételek konkrét 
felsorolását, mivel a weboldalak bizonyos 
tartalmainak és bizonyos típusú 
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módszertan alapjainak kialakítását. A 
közszektorbeli szervezeteknek az irányelv 
hatálya alá tartozó weboldalaira alkalmazni
kell mind az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertant. Különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 
a weboldalak típusától függetlenül 
ugyanazon hozzáférhetőségi 
követelményeket kelljen végrehajtaniuk, az 
irányelvjavaslatban szereplő 
hozzáférhetőségi követelményeket a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítéséről szóló 
irányelvjavaslatban szereplőkhöz kell 
igazítani. E javaslat kiterjed az említett 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
közszektorbeli szervezetek webhelyein 
keresztül folytatott elektronikus 
kereskedelemre annak érdekében, hogy az 
online értékesített termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetők legyenek a 
fogyatékossággal élő és az idős személyek 
számára, függetlenül attól, hogy 
értékesítésük közületi vagy lakossági 
jellegű-e.

weboldalaknak a maradéktalan 
hozzáférhetővé tétele aránytalan terhet 
jelent. Ezen túlmenően meghatározza az 
érintett weboldalaknak és 
mobilalkalmazásoknak az irányelvben 
felsorolt követelményeknek való 
megfelelőségére vonatkozó 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertan alapjait. A közszektorbeli 
szervezeteknek az irányelv hatálya alá 
tartozó weboldalaira és 
mobilalkalmazásaira alkalmazni kell mind 
az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertant. Különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 
a weboldalak és mobilalkalmazások
típusától függetlenül ugyanazon 
hozzáférhetőségi követelményeket kelljen 
végrehajtaniuk, az ezen irányelvben
szereplő hozzáférhetőségi követelményeket 
hozzá kell igazítani az (EU) 2016/2012 
irányelvben szereplő követelményekhez. 
Ezen irányelv kiterjed az említett irányelv 
hatálya alá nem tartozó közszektorbeli 
szervezetek webhelyein keresztül folytatott 
elektronikus kereskedelemre annak 
érdekében, hogy az online értékesített 
termékek és szolgáltatások hozzáférhetők 
legyenek a fogyatékossággal élő és az idős 
személyek számára, függetlenül attól, hogy 
értékesítésük közületi vagy lakossági 
jellegű-e.

__________________ __________________

34 Javaslat: az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a közszektorbeli
szervezetek webhelyeinek
akadálymentesítéséről, COM (2012) 721.

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 
26.) a közszférabeli szervezetek 
honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről (HL L 327., 
2016.12.2., 1. o.).

Or. en

Módosítás 197
Lambert van Nistelrooij
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Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslata34

magában foglalja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek meghatározott 
körére vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket. Ezen túlmenően 
javasolja az érintett weboldalaknak az 
irányelvben felsorolt követelményeknek 
való megfelelőségére vonatkozó 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertan alapjainak kialakítását. A 
közszektorbeli szervezeteknek az irányelv 
hatálya alá tartozó weboldalaira alkalmazni 
kell mind az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertant. Különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 
a weboldalak típusától függetlenül 
ugyanazon hozzáférhetőségi 
követelményeket kelljen végrehajtaniuk, az 
irányelvjavaslatban szereplő 
hozzáférhetőségi követelményeket a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítéséről szóló 
irányelvjavaslatban szereplőkhöz kell 
igazítani. E javaslat kiterjed az említett
irányelv hatálya alá nem tartozó 
közszektorbeli szervezetek webhelyein 
keresztül folytatott elektronikus 
kereskedelemre annak érdekében, hogy az 
online értékesített termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetők legyenek a 
fogyatékossággal élő és az idős személyek 
számára, függetlenül attól, hogy 
értékesítésük közületi vagy lakossági 
jellegű-e.

(21) Az (EU) 2016/2012 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv34 magában 
foglalja a valamennyi közszektorbeli 
szervezet webhelyeire vonatkozó 
hozzáférhetőségi követelményeket. Ezen 
túlmenően meghatározza az érintett 
weboldalaknak és mobilalkalmazásoknak
az irányelvben felsorolt követelményeknek 
való megfelelőségére vonatkozó 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertan alapjait. A közszektorbeli 
szervezeteknek az irányelv hatálya alá 
tartozó weboldalaira és 
mobilalkalmazásaira alkalmazni kell mind 
az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertant. Különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 
a weboldalak és mobilalkalmazások
típusától függetlenül ugyanazon 
hozzáférhetőségi követelményeket kelljen 
végrehajtaniuk, az ezen irányelvben
szereplő hozzáférhetőségi követelményeket 
hozzá kell igazítani az (EU) 2016/2012 
irányelvben szereplő követelményekhez. 
Ez az irányelv kiterjed az (EU) 2016/2012
irányelv hatálya alá nem tartozó 
közszektorbeli szervezetek webhelyein és 
mobilalkalmazásain keresztül folytatott 
elektronikus kereskedelemre annak 
érdekében, hogy az online értékesített 
termékek és szolgáltatások hozzáférhetők 
legyenek a fogyatékossággal élő és az idős 
személyek számára, függetlenül attól, hogy 
értékesítésük közületi vagy lakossági 
jellegű-e.

__________________ __________________

34 Javaslat: az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a közszektorbeli
szervezetek webhelyeinek
akadálymentesítéséről, COM (2012) 721.

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 
26.) a közszférabeli szervezetek 
honlapjainak és mobilalkalmazásainak
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akadálymentesítéséről (HL L 327., 
2016.12.2., 1. o.).

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslata34

magában foglalja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek meghatározott 
körére vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket. Ezen túlmenően 
javasolja az érintett weboldalaknak az 
irányelvben felsorolt követelményeknek 
való megfelelőségére vonatkozó 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertan alapjainak kialakítását. A 
közszektorbeli szervezeteknek az irányelv 
hatálya alá tartozó weboldalaira alkalmazni 
kell mind az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertant. Különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 
a weboldalak típusától függetlenül 
ugyanazon hozzáférhetőségi 
követelményeket kelljen végrehajtaniuk, az 
irányelvjavaslatban szereplő 
hozzáférhetőségi követelményeket a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítéséről szóló 
irányelvjavaslatban szereplőkhöz kell 
igazítani. E javaslat kiterjed az említett
irányelv hatálya alá nem tartozó 
közszektorbeli szervezetek webhelyein 
keresztül folytatott elektronikus
kereskedelemre annak érdekében, hogy az 
online értékesített termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetők legyenek a 

(21) Az (EU) 2016/2102 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv34 magában 
foglalja a közszektorbeli szervezetek 
webhelyeinek meghatározott körére 
vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket. Ezen túlmenően 
meghatározza az érintett weboldalaknak és 
mobilalkalmazásoknak az irányelvben 
felsorolt követelményeknek való 
megfelelőségére vonatkozó 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertan alapjait. A közszektorbeli 
szervezeteknek az irányelv hatálya alá 
tartozó weboldalaira és 
mobilalkalmazásaira alkalmazni kell mind 
az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertant. Különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 
a weboldalak és mobilalkalmazások
típusától függetlenül ugyanazon 
hozzáférhetőségi követelményeket kelljen 
végrehajtaniuk, az ezen irányelvben
szereplő hozzáférhetőségi követelményeket 
hozzá kell igazítani az (EU) 2016/2102 
irányelvben szereplő követelményekhez. 
Ez az irányelv kiterjed az (EU) 2016/2102
irányelv hatálya alá nem tartozó 
közszektorbeli szervezetek webhelyein és 
mobilalkalmazásain keresztül folytatott 
elektronikus kereskedelemre annak 
érdekében, hogy az online értékesített 
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fogyatékossággal élő és az idős személyek 
számára, függetlenül attól, hogy 
értékesítésük közületi vagy lakossági 
jellegű-e.

termékek és szolgáltatások hozzáférhetők 
legyenek a fogyatékossággal élő személyek 
számára, függetlenül attól, hogy 
értékesítésük közületi vagy lakossági 
jellegű-e.

__________________ __________________

34 Javaslat: az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a közszektorbeli
szervezetek webhelyeinek
akadálymentesítéséről, COM (2012) 721.

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 
október 26-i (EU) 2016/2102 irányelve a 
közszférabeli szervezetek honlapjainak és 
mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről (HL L 327., 
2016.12.2., 1. o.).

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslata34

magában foglalja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek meghatározott 
körére vonatkozó hozzáférhetőségi 
követelményeket. Ezen túlmenően 
javasolja az érintett weboldalaknak az 
irányelvben felsorolt követelményeknek 
való megfelelőségére vonatkozó 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertan alapjainak kialakítását. A 
közszektorbeli szervezeteknek az irányelv 
hatálya alá tartozó weboldalaira alkalmazni 
kell mind az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertant. Különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 
a weboldalak típusától függetlenül 
ugyanazon hozzáférhetőségi 
követelményeket kelljen végrehajtaniuk, az 
irányelvjavaslatban szereplő 
hozzáférhetőségi követelményeket a

(21) Az (EU) 2016/2102 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv34 magában 
foglalja a közszektorbeli szervezetek 
webhelyeinek és mobilalkalmazásainak
meghatározott körére vonatkozó 
hozzáférhetőségi követelményeket. Ezen 
túlmenően meghatározza az érintett 
weboldalaknak az irányelvben felsorolt 
követelményeknek való megfelelőségére 
vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertan alapjait. A közszektorbeli 
szervezeteknek az irányelv hatálya alá 
tartozó weboldalaira és 
mobilalkalmazásaira alkalmazni kell mind 
az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
módszertant. Különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 
a weboldalak vagy mobilalkalmazások
típusától függetlenül ugyanazon 
hozzáférhetőségi követelményeket kelljen 
végrehajtaniuk, az ezen irányelvben
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közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítéséről szóló 
irányelvjavaslatban szereplőkhöz kell 
igazítani. E javaslat kiterjed az említett 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
közszektorbeli szervezetek webhelyein 
keresztül folytatott elektronikus 
kereskedelemre annak érdekében, hogy az 
online értékesített termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetők legyenek a 
fogyatékossággal élő és az idős személyek 
számára, függetlenül attól, hogy 
értékesítésük közületi vagy lakossági 
jellegű-e.

szereplő hozzáférhetőségi követelményeket 
hozzá kell igazítani az (EU) 2016/2102 
irányelvben szereplő követelményekhez. 
Ezen irányelv kiterjed az említett irányelv 
hatálya alá nem tartozó közszektorbeli 
szervezetek webhelyein és 
mobilalkalmazásain keresztül folytatott 
elektronikus kereskedelemre annak 
érdekében, hogy az online értékesített 
termékek és szolgáltatások hozzáférhetők 
legyenek a fogyatékossággal élő és az idős 
személyek számára, függetlenül attól, hogy 
értékesítésük közületi vagy lakossági 
jellegű-e.

__________________ __________________

34 Javaslat: az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a közszektorbeli
szervezetek webhelyeinek
akadálymentesítéséről, COM (2012) 721.

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 
26.) a közszférabeli szervezetek 
honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről (HL L 327., 
2016.12.2., 1. o.).

Or. en

Módosítás 200
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az ezen irányelv hatálya alá nem 
tartozó szempontokat illetően ennek az 
irányelvnek ki kell egészítenie az uniós 
ágazati jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 201
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés



AM\1116870HU.docx 27/155 PE599.675v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 
környezetre vonatkozó közös 
hozzáférhetőségi követelmények 
megkönnyítenék a kapcsolódó 
szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 
személyek szabad mozgását. Ezért ez az 
irányelv lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy előírják a hatálya alá 
tartozó szolgáltatások nyújtásakor használt 
épített környezet megfelelését a X. 
mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 
környezet hozzáférhetősége szükséges 
feltétele annak, hogy a kapcsolódó 
szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő 
személyek ténylegesen igénybe vehessék. 
Ezért ez az irányelv kötelezi a
tagállamokat, hogy az irányelv hatályát 
kiterjesszék a szolgáltatások nyújtásakor 
használt épített környezetre, biztosítva a X. 
mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek való megfelelést.

Or. it

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

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 
környezetre vonatkozó közös 
hozzáférhetőségi követelmények 
megkönnyítenék a kapcsolódó 
szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 
személyek szabad mozgását. Ezért ez az 
irányelv lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy előírják a hatálya alá 
tartozó szolgáltatások nyújtásakor használt 
épített környezet megfelelését a X. 
mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

(23) Az épített környezetre vonatkozó 
közös hozzáférhetőségi követelmények 
nélkül az árukra és a szolgáltatásokra 
vonatkozó semmilyen hozzáférhetőségi 
szabályok nem biztosíthatják 
eredményesen a hozzáférhetőséget a 
fogyatékossággal élő személyek számára. 
Ezért helyénvaló, hogy ez az irányelv 
kötelezze a tagállamokat, hogy előírják a 
hatálya alá tartozó termékek és
szolgáltatások rendelkezésre bocsátásakor
használt épített környezet megfelelését a X. 
mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

Or. en
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Indokolás

Ennek az irányelvnek a jogszabályban foglalt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
épített környezetet felölelő kötelező rendelkezéseket kell tartalmaznia. Az épített környezet 
akadálymentessé tétele segíteni fog abban, hogy a tagállamok megfeleljenek a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkében foglalt 
kötelezettségeiknek.

Módosítás 203
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 
környezetre vonatkozó közös 
hozzáférhetőségi követelmények 
megkönnyítenék a kapcsolódó 
szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 
személyek szabad mozgását. Ezért ez az 
irányelv lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy előírják a hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásakor használt épített 
környezet megfelelését a X. mellékletben 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

(23) A hozzáférhetőség koncepcióját 
holisztikusan kell szemlélni. Sok 
helyzetben az épített környezetre 
vonatkozó közös hozzáférhetőségi 
követelmények előfeltételei a kapcsolódó 
szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 
személyek szabad mozgásának. Ezért ez az 
irányelv lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy előírják a hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásakor használt épített 
környezet megfelelését a X. mellékletben 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 204
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 
környezetre vonatkozó közös 
hozzáférhetőségi követelmények 
megkönnyítenék a kapcsolódó 
szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 
környezetre – többek között az utasok által 
használt közlekedési infrastruktúrára –
vonatkozó közös hozzáférhetőségi 
követelmények megkönnyítenék a 
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személyek szabad mozgását. Ezért ez az 
irányelv lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy előírják a hatálya alá 
tartozó szolgáltatások nyújtásakor használt 
épített környezet megfelelését a X. 
mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

kapcsolódó szolgáltatások és a 
fogyatékossággal élő személyek szabad 
mozgását. Ezért ez az irányelv lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy ezen 
irányelv hatálya alá vonják a
szolgáltatások nyújtásakor használt épített 
környezetet is, amennyiben nincsenek 
hatályban az épített környezetre vonatkozó 
más uniós jogi aktusok. Amennyiben a 
tagállamok úgy döntenek, hogy 
hozzáférhetőségi követelményeket 
alkalmaznak az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó szolgáltatások nyújtásakor 
használt épített környezetre, részben vagy 
teljes egészében elfogadhatják az I. 
melléklet V. részében meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeket. Nem 
helyénvaló azonban előírni a tagállamok 
számára az épített környezet 
hozzáférhetőségére vonatkozó nemzeti 
szabályok módosítását vagy bevezetését, 
ha úgy döntenek, hogy nem alkalmazzák 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásakor használt épített 
környezetre vonatkozó, ezen irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 205
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 
környezetre vonatkozó közös 
hozzáférhetőségi követelmények 
megkönnyítenék a kapcsolódó 
szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 
személyek szabad mozgását. Ezért ez az 
irányelv lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy előírják a hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásakor használt épített 

(23) Sok helyzetben az épített 
környezetre vonatkozó közös 
hozzáférhetőségi követelmények 
megkönnyítenék a kapcsolódó 
szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 
személyek szabad mozgását. Ezért ez az 
irányelv lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy előírják a hatálya alá tartozó 
szolgáltatások nyújtásakor használt épített 
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környezet megfelelését a X. mellékletben 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

környezet megfelelését a X. mellékletben 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Helyénvaló azonban, 
hogy a hozzáférhetőségi követelmények 
csak új infrastruktúrák építésekor vagy 
jelentős felújítások elvégzésekor legyenek 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 206
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Amennyiben a hatályos jogi 
aktusok a hozzáférhetőségi követelmények 
önkéntes jellegét határozzák meg, ezen 
irányelv ezt nem módosítja.

Or. de

Indokolás

Ha a hozzáférhetőségi követelmények megállapítása önkéntes, az önkéntes jellegen ez az 
irányelv sem változtat.

Módosítás 207
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Rendelkezni kell arról, hogy a 
hozzáférhetőségi kötelezettségeket a 
hozzáférhetőségről szóló leírások vagy 
követelmények megadása nélkül előíró 
uniós jogszabályok esetében a 
hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben 

(24) Rendelkezni kell arról, hogy a 
hozzáférhetőségi kötelezettségeket a 
hozzáférhetőségről szóló leírások vagy 
követelmények megadása nélkül előíró 
uniós jogszabályok esetében a 
hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben 
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szereplő hozzáférhetőségi 
követelményekre való hivatkozással 
határozzák meg. Ez a helyzet a 
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35, a 2014/24/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv37 estében, amelyek előírják, hogy 
az alkalmazási körükbe tartozó 
koncessziók, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki 
előírást a fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőség szempontjai és a 
valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítás figyelembevételével kell 
meghatározni.

szereplő hozzáférhetőségi 
követelményekre való hivatkozással 
határozzák meg. Ez a helyzet a 
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35, a 2014/24/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv37 esetében, amelyek előírják, hogy 
az alkalmazási körükbe tartozó 
koncessziók, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki 
előírást a fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőség szempontjai és a 
valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítás figyelembevételével kell 
meghatározni. Úgyszintén ez a helyzet a 
2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv37a és a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférhetőségére hivatkozó 
bármely egyéb jövőbeli uniós jogszabályok 
esetében. Helyénvaló, hogy ez az irányelv 
segítse a fogyasztókat abban, hogy 
megalapozott döntéseket hozzanak, és az 
Uniónak a 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv37b és a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférhetőségére hivatkozó bármely 
egyéb hatályos vagy jövőbeli uniós 
jogszabály felülvizsgálatakor figyelembe 
kell vennie a hozzáférhetőséget.

__________________ __________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/24/EU irányelve a 
közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/24/EU irányelve a 
közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EU irányelve a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről és a 
2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. 

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EU irányelve a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről és a 
2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. 
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o.). o.).

37a Az Európai Parlament és a Tanács 
2010. március 10-i 2010/13/EU irányelve 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
(HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

37b Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. október 25-i 2011/83/EU irányelve a 
fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304, 2011.11.22., 
64. o.).

Or. en

Módosítás 208
Lucy Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Rendelkezni kell arról, hogy a 
hozzáférhetőségi kötelezettségeket a 
hozzáférhetőségről szóló leírások vagy 
követelmények megadása nélkül előíró 
uniós jogszabályok esetében a 
hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben 
szereplő hozzáférhetőségi 
követelményekre való hivatkozással 
határozzák meg. Ez a helyzet a 
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35, a 2014/24/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv37 estében, amelyek előírják, hogy 
az alkalmazási körükbe tartozó 

(24) Rendelkezni kell arról, hogy a 
hozzáférhetőségi kötelezettségeket a 
hozzáférhetőségről szóló leírások vagy 
követelmények megadása nélkül előíró 
uniós jogszabályok esetében a 
hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben 
szereplő hozzáférhetőségi 
követelményekre való hivatkozással 
határozzák meg. Ez a helyzet a 
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35, a 2014/24/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv37 esetében, amelyek előírják, hogy 
az alkalmazási körükbe tartozó 
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koncessziók, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki 
előírást a fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőség szempontjai és a 
valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítás figyelembevételével kell 
meghatározni.

koncessziók, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki 
előírást a fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőség szempontjai és a 
valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítás figyelembevételével kell 
meghatározni. Úgyszintén ez a helyzet az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
2010/13/EU irányelv és a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférhetőségére hivatkozó bármely 
egyéb jövőbeli uniós jogszabályok 
esetében. Ez az irányelv segíteni fogja a 
fogyasztókat abban, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak, és az EU-nak a 
fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU 
irányelv és a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférhetőségére hivatkozó 
bármely egyéb hatályos vagy jövőbeli 
uniós jogszabály felülvizsgálatakor 
figyelembe kell vennie a 
hozzáférhetőséget.

__________________ __________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/24/EU irányelve a 
közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a 
közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EU irányelve a
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről és a 
2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. 
o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EU irányelve a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről és a 
2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. 
o.).

Or. en

Módosítás 209
Anneleen Van Bossuyt
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Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Rendelkezni kell arról, hogy a 
hozzáférhetőségi kötelezettségeket a 
hozzáférhetőségről szóló leírások vagy 
követelmények megadása nélkül előíró 
uniós jogszabályok esetében a 
hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben 
szereplő hozzáférhetőségi 
követelményekre való hivatkozással 
határozzák meg. Ez a helyzet a 
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35, a 2014/24/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv37 estében, amelyek előírják, hogy 
az alkalmazási körükbe tartozó 
koncessziók, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki 
előírást a fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőség szempontjai és a 
valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítás figyelembevételével kell 
meghatározni.

(24) Rendelkezni kell arról, hogy a 
hozzáférhetőségi kötelezettségeket a 
hozzáférhetőségről szóló leírások vagy 
követelmények megadása nélkül előíró 
uniós jogszabályok esetében a 
hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben 
szereplő hozzáférhetőségi 
követelményekre való hivatkozással 
határozzák meg. Ez a helyzet a 
2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35, a 2014/24/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv37 esetében, amelyek előírják, hogy 
az alkalmazási körükbe tartozó 
koncessziók, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki 
előírást a fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőség szempontjai 
figyelembevételével kell meghatározni.

__________________ __________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/24/EU irányelve a 
közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a 
közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 
2014.3.28., 65. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EU irányelve a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről és a 
2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. 
o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EU irányelve a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről és a 
2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. 
o.).
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Or. en

Módosítás 210
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A személyszállításra vonatkozó 
következetes jogszabályok megállapítása 
érdekében elsődlegesen a 
hozzáférhetőségre vonatkozó, már 
hatályos jogszabályokat kell alkalmazni, 
amelyeket a a vasúti közlekedés 
tekintetében a 371/2007/EK rendelet, az 
1300/2014/EU rendelet és a 454/2011/EU 
rendelet, az autóbusszal való közlekedés 
tekintetében a 181/2011/EU rendelet, a 
tengeri és belvízi hajózás tekintetében az 
1177/2010/EU rendelet, a légi közlekedés 
tekintetében pedig az 1107/2006/EK 
rendelet állapít meg. Amennyiben e 
jogszabályok nem fednek le valamely 
területeket, azoknak ezen irányelv hatálya 
alá kell tartozniuk.

Or. de

Indokolás

Már érvényben vannak a közlekedési ágazaton belüli hozzáférhetőséget szabályozó 
rendeletek, amelyeket sem megkerülni, sem aláásni nem szabad. Ezt az irányelvet a már 
hatályos jogi aktusokat kiegészítő jogi aktusnak kell tekinteni, máskülönben 
jogbizonytalanság keletkezne.

Módosítás 211
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Nem helyénvaló azonban, hogy ez 
az irányelv megváltoztassa az olyan uniós 
jogi aktusokban foglalt rendelkezések 
kötelező vagy önkéntes jellegét, mint 
például a 2014/24/EU irányelv 67. cikke, 
amely a szerződés odaítélésének az 
ajánlatkérők által a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat meghatározására 
felhasználható szempontjairól szól. Ha 
úgy ítélik meg, hogy összefügg a kérdéses 
közbeszerzés tárgyával, felvehető a 
szociális vonatkozások lehetősége. Ezen 
irányelvnek biztosítania kell, hogy 
amennyiben az említett egyéb uniós jogi 
aktusokkal összhangban alkalmaznak 
hozzáférhetőségi követelményeket, azok az 
Unióban mindenütt megegyezzenek.

Or. en

Módosítás 212
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A „mindenki számára történő 
tervezés” alatt a környezet – ezen belül a 
termékek és szolgáltatások – oly módon 
történő tervezése és összeállítása értendő, 
hogy az a lehető legnagyobb mértékben 
hozzáférhető, érthető és felhasználható 
legyen. Elismert, hogy a „mindenki 
számára történő tervezés” 
megvalósításához további teljes mértékben 
átjárható támogató technológiák vagy 
eszközök is igénybe vehetők.

Or. en
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Módosítás 213
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A fogyatékossággal élő személyek 
azon igényeinek meghatározása és 
osztályozása során, amelyeknek a 
terméknek vagy szolgáltatásnak meg kell 
felelnie, az egyetemes tervezés elvét a 
Fogyatékossággal Élő Személyek 
Jogainak Bizottsága által a 9. cikk 
tekintetében tett 2(2014) sz. általános 
észrevételnek megfelelően kell értelmezni.

Or. en

Módosítás 214
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A „mindenki számára történő 
tervezés” alatt a környezet – ezen belül a 
termékek és szolgáltatások – oly módon 
történő tervezése és összeállítása értendő, 
hogy az a lehető legnagyobb mértékben 
hozzáférhető, érthető és felhasználható 
legyen, nem kizárva a speciális és teljes 
mértékben átjárható támogató 
technológiák alkalmazását.

Or. en

Módosítás 215
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az értékesítési láncba 
bekapcsolódó valamennyi gazdasági 
szereplőnek biztosítania kell, hogy csak 
olyan termékeket forgalmazzon, amelyek 
megfelelnek az ezen irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek. Az 
egyes szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz 
tartozó kötelezettségeket egyértelműen és 
arányosan kell elosztani az ellátási és az 
értékesítési folyamatban.

(28) Az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó és az értékesítési láncba 
bekapcsolódó valamennyi gazdasági 
szereplőnek biztosítania kell, hogy csak 
olyan termékeket forgalmazzon, amelyek 
megfelelnek az ezen irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek. Az 
egyes szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz 
tartozó kötelezettségeket egyértelműen és 
arányosan kell elosztani az ellátási és az 
értékesítési folyamatban.

Or. en

Módosítás 216
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A gazdasági szereplők az 
értékesítési láncban betöltött szerepüktől 
függően felelősek a termékek és 
szolgáltatások megfelelőségéért a 
hozzáférhetőség magas szintjének 
biztosítása és az uniós piacon megvalósuló 
tisztességes verseny garantálása 
érdekében.

(29) A gazdasági szereplők az 
értékesítési láncban betöltött szerepüktől 
függően, a nemzeti hatóságokkal 
együttműködésben felelősek a termékek és 
szolgáltatások megfelelőségéért.

Or. en

Módosítás 217
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A gazdasági szereplők az (29) A gazdasági szereplők az 
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értékesítési láncban betöltött szerepüktől 
függően felelősek a termékek és 
szolgáltatások megfelelőségéért a 
hozzáférhetőség magas szintjének 
biztosítása és az uniós piacon megvalósuló 
tisztességes verseny garantálása érdekében.

értékesítési láncban betöltött szerepüktől 
függően felelősek a termékek és 
szolgáltatások megfelelőségéért a teljes 
körű hozzáférhetőség megvalósítása és az 
uniós piacon megvalósuló tisztességes 
verseny garantálása érdekében.

Or. en

Módosítás 218
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a gyártó részletes ismerettel 
rendelkezik a tervezési és gyártási 
eljárásról, ő van a legjobb helyzetben 
ahhoz, hogy elvégezze a teljes 
megfelelőségértékelési eljárást. A 
megfelelőségértékelés kötelezettségének a 
gyártót kell terhelnie.

(30) Mivel a gyártó részletes ismerettel 
rendelkezik a tervezési és gyártási 
eljárásról, ő van a legjobb helyzetben 
ahhoz, hogy elvégezze a teljes 
megfelelőségértékelési eljárást. A gyártót 
terheli a felelősség a piacfelügyeleti 
hatóság által a fogyatékossággal élő 
személyeket képviselő szervezetekkel 
együttműködésben végzett ellenőrzés 
során kimutatott esetleges meg nem 
felelésért.

Or. it

Módosítás 219
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a gyártó részletes ismerettel 
rendelkezik a tervezési és gyártási 
eljárásról, ő van a legjobb helyzetben 
ahhoz, hogy elvégezze a teljes 
megfelelőségértékelési eljárást. A 
megfelelőségértékelés kötelezettségének a 

(30) Mivel a gyártó részletes ismerettel 
rendelkezik a tervezésről és a gyártásról, ő 
van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy 
elvégezze a teljes megfelelőségértékelést –
ez nem terhelheti kizárólag a gyártót. Egy 
megerősített piacfelügyeleti hatóság döntő 
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gyártót kell terhelnie. fontosságú szerepet tölthetne be ebben a 
folyamatban.

Or. en

Módosítás 220
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A fogyasztóknak, szervezeteknek és 
érintett állami ügynökségeknek azonban 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy 
bejelentsék az ezen irányelvben 
megállapított követelményekkel szemben a 
gazdasági szereplők által elkövetett 
bármely visszaéléseket, különösen ha a 
termékek vagy a nyújtott szolgáltatások 
negatív hatást gyakorolnak a 
fogyatékossággal élők életkörülményeire 
és/vagy belső piaci részvételének 
képességére, vagy sértik a nemek közötti 
egyenlőség elvét.

Or. en

Módosítás 221
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az importőröknek gondoskodniuk 
kell arról, hogy a harmadik országokból az 
uniós piacra lépő termékek megfeleljenek 
az ezen irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek és 
különösen arról, hogy a gyártók ezeken a 
termékeken a megfelelő 
megfelelőségértékelési eljárásokat 

(32) Az importőrök gondoskodnak
arról, hogy a harmadik országokból az 
uniós piacra lépő termékek megfeleljenek 
az ezen irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek és 
különösen arról, hogy a gyártók ezeken a 
termékeken a megfelelő 
megfelelőségértékelési eljárásokat 
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elvégezzék. elvégezzék. Az importőrt terheli a 
felelősség a piacfelügyeleti hatóság által a 
fogyatékossággal élő személyeket 
képviselő szervezetekkel 
együttműködésben végzett ellenőrzés 
során kimutatott esetleges meg nem 
felelésért.

Or. it

Módosítás 222
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az arányosság érdekében a 
hozzáférhetőségi követelményeket olyan 
mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójanak aránytalan terheket az érintett 
gazdasági szereplőre, illetve ne legyen
szükséges a termékek és szolgáltatások 
olyan mértékű módosítása, amely a 
meghatározott kritériumok szerint alapvető 
megváltoztatásnak minősül.

(36) Az arányosság érdekében a 
hozzáférhetőségi követelmények nem 
róhatnak aránytalan terheket az érintett 
gazdasági szereplőre, illetve nem lehet
szükséges a termékek és szolgáltatások 
olyan mértékű módosítása, amely a 
meghatározott kritériumok szerint alapvető 
megváltoztatásnak minősül. Ugyanakkor 
ellenőrzési mechanizmusokat kell életbe 
léptetni annak érdekében, hogy meg 
lehessen vizsgálni a hozzáférhetőségi 
követelmények alkalmazása alóli kivétel 
jogosultságát.

Or. en

Módosítás 223
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az arányosság érdekében a 
hozzáférhetőségi követelményeket olyan 
mértékben kell alkalmazni, hogy ne 

(36) Az arányosság érdekében a 
hozzáférhetőségi követelményeket olyan 
mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
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rójanak aránytalan terheket az érintett 
gazdasági szereplőre, illetve ne legyen 
szükséges a termékek és szolgáltatások 
olyan mértékű módosítása, amely a 
meghatározott kritériumok szerint alapvető 
megváltoztatásnak minősül.

rójanak a piacfelügyeleti hatóság által 
végzett értékelés szerint túlzott mértékű
terheket az érintett gazdasági szereplőre, 
illetve ne legyen szükséges a termékek és 
szolgáltatások olyan mértékű módosítása, 
amely a meghatározott kritériumok szerint 
alapvető megváltoztatásnak minősül.

Or. it

Módosítás 224
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az arányosság érdekében a 
hozzáférhetőségi követelményeket olyan 
mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójanak aránytalan terheket az érintett 
gazdasági szereplőre, illetve ne legyen 
szükséges a termékek és szolgáltatások 
olyan mértékű módosítása, amely a 
meghatározott kritériumok szerint alapvető 
megváltoztatásnak minősül.

(36) Az arányosság érdekében a 
hozzáférhetőségi követelményeket olyan 
mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójanak aránytalan terheket az érintett 
gazdasági szereplőre, illetve ne legyen 
szükséges a termékek és szolgáltatások 
olyan mértékű módosítása, amely a 
meghatározott kritériumok szerint alapvető 
megváltoztatásnak minősül. Ugyanakkor 
ellenőrzési mechanizmusokat kell életbe 
léptetni annak érdekében, hogy adott 
esetben meg lehessen vizsgálni a 
hozzáférhetőségi követelmények 
alkalmazása alóli kivétel jogosultságát.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az arányosság érdekében a (36) Az arányosság érdekében a 
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hozzáférhetőségi követelményeket olyan 
mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójanak aránytalan terheket az érintett 
gazdasági szereplőre, illetve ne legyen 
szükséges a termékek és szolgáltatások 
olyan mértékű módosítása, amely a 
meghatározott kritériumok szerint alapvető 
megváltoztatásnak minősül.

hozzáférhetőségi követelményeket olyan 
mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójanak aránytalan terheket az érintett 
gazdasági szereplőre, illetve ne legyen
szükséges a termékek és szolgáltatások 
olyan mértékű módosítása, amely a 
meghatározott kritériumok szerint alapvető 
megváltoztatásnak minősül. Csak jogos 
indokokat szabad figyelembe venni annak 
felmérésekor, hogy a hozzáférhetőségi 
követelmények milyen mértékben nem 
teljesíthetők amiatt, mert aránytalan 
teherrel járnak. A prioritás, az idő és a 
tudás hiánya nem minősülhet jogos 
indoknak.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplőkre a hozzáférhetőséget illetően ugyanazoknak a jogi kötelezettségeknek 
kell hárulniuk, mivel az irányelv célja a hozzáférhetőség lehető legjobb szintjének elérése. 
Fontos gondoskodni a kivételek világos korlátok között tartásáról, amelyek nem tesznek 
lehetővé mindenfajta mentességet. A webes akadálymentesítési irányelv (39) 
preambulumbekezdéséhez való hozzáigazítás.

Módosítás 226
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ennek az irányelvnek a 
„gondolkozz először kicsiben” elvét kell 
követnie és figyelembe kell vennie az 
adminisztratív terheket, amelyekkel a kis-
és középvállalkozások szembenéznek. 
Szabályokat kell megállapítania a 
megfelelőségértékelés tekintetében és 
általános kivételek és eltérések helyett 
védzáradékokról kell rendelkeznie a 
gazdasági szereplők számára. 
Következésképpen a vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárások 

(37) Ennek az irányelvnek a 
„gondolkozz először kicsiben” elvét kell 
követnie, és figyelembe kell vennie az 
adminisztratív terheket, amelyekkel a kis-
és középvállalkozások szembenéznek. 
Enyhe szabályokat kell megállapítania a 
megfelelőségértékelés tekintetében, és 
általános kivételek és eltérések helyett 
védzáradékokról kell rendelkeznie a 
gazdasági szereplők számára. 
Következésképpen a vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárások 
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kiválasztási és végrehajtási szabályainak 
megállapításakor figyelembe kell venni a 
kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőség értékelésének kötelezettségét 
olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójon aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 
piacfelügyeleti hatóságoknak a 
vállalkozások méretével és a kis sorozatban 
vagy nem sorozatban történő termeléssel 
arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 
hogy szükségtelen akadályokat 
teremtenének a kis- és középvállalkozások 
számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 
védelmét.

kiválasztási és végrehajtási szabályainak 
megállapításakor figyelembe kell venni a 
kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőség értékelésének kötelezettségét 
olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójon aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 
piacfelügyeleti hatóságoknak a 
vállalkozások méretével és a kis sorozatban 
vagy nem sorozatban történő termeléssel 
arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 
hogy szükségtelen akadályokat 
teremtenének a kis- és középvállalkozások 
számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 
védelmét. Ezenkívül a hozzáférhető 
termékek és szolgáltatások fejlesztésének
szerepelnie kellene a kkv-knak és a 
mikrovállalkozásoknak szóló 
finanszírozási programok célkitűzései 
között.

Or. it

Módosítás 227
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ennek az irányelvnek a 
„gondolkozz először kicsiben” elvét kell 
követnie és figyelembe kell vennie az 
adminisztratív terheket, amelyekkel a kis-
és középvállalkozások szembenéznek. 
Szabályokat kell megállapítania a 
megfelelőségértékelés tekintetében és 
általános kivételek és eltérések helyett 
védzáradékokról kell rendelkeznie a 
gazdasági szereplők számára. 
Következésképpen a vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárások 
kiválasztási és végrehajtási szabályainak 
megállapításakor figyelembe kell venni a 
kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 

(37) Ennek az irányelvnek 
széleskörűnek kell lennie, és ugyanakkor
figyelembe kell vennie azokat az 
adminisztratív terheket is, amelyekkel a 
kis- és középvállalkozások szembenéznek. 
Pontos és hatékony szabályokat kell 
megállapítania a megfelelőségértékelés 
tekintetében, és a gazdasági szereplők csak 
kivételes körülmények között
hivatkozhatnak védzáradékokra, és nem 
határoznak meg általános kivételeket és 
eltéréseket e vállalkozások számára. A 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
szabályok alóli kivételeket korlátozóan 
kell értelmezni. Következésképpen a 
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hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőség értékelésének kötelezettségét 
olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójon aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 
piacfelügyeleti hatóságoknak a 
vállalkozások méretével és a kis sorozatban 
vagy nem sorozatban történő termeléssel 
arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 
hogy szükségtelen akadályokat 
teremtenének a kis- és középvállalkozások 
számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 
védelmét.

vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások 
kiválasztási és végrehajtási szabályainak 
megállapításakor figyelembe kell venni a 
kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőség értékelésének kötelezettségét 
olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójon aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 
piacfelügyeleti hatóságoknak a 
vállalkozások méretével és a kis sorozatban 
vagy nem sorozatban történő termeléssel 
arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 
hogy szükségtelen akadályokat 
teremtenének a kis- és középvállalkozások 
számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 
védelmét.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ennek az irányelvnek a 
„gondolkozz először kicsiben” elvét kell 
követnie és figyelembe kell vennie az 
adminisztratív terheket, amelyekkel a kis-
és középvállalkozások szembenéznek. 
Szabályokat kell megállapítania a 
megfelelőségértékelés tekintetében és 
általános kivételek és eltérések helyett 
védzáradékokról kell rendelkeznie a 
gazdasági szereplők számára. 
Következésképpen a vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárások 
kiválasztási és végrehajtási szabályainak 
megállapításakor figyelembe kell venni a 
kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőség értékelésének kötelezettségét 
olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 

(37) Ennek az irányelvnek 
széleskörűnek kell lennie, és figyelembe 
kell vennie azokat az adminisztratív 
terheket is, amelyekkel a kis- és 
középvállalkozások szembenéznek. Pontos 
és hatékony szabályokat kell 
megállapítania a megfelelőségértékelés 
tekintetében, és a gazdasági szereplők csak 
kivételes körülmények között 
hivatkozhatnak védzáradékokra, és nem 
határoznak meg általános kivételeket és 
eltéréseket e vállalkozások számára. A 
megfelelőségértékelésre vonatkozó 
szabályok alóli kivételeket korlátozóan 
kell értelmezni. Következésképpen a 
vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások 
kiválasztási és végrehajtási szabályainak 
megállapításakor figyelembe kell venni a 
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rójon aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 
piacfelügyeleti hatóságoknak a 
vállalkozások méretével és a kis sorozatban 
vagy nem sorozatban történő termeléssel 
arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 
hogy szükségtelen akadályokat 
teremtenének a kis- és középvállalkozások 
számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 
védelmét.

kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőség értékelésének kötelezettségét 
olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójon aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 
piacfelügyeleti hatóságoknak a 
vállalkozások méretével és a kis sorozatban 
vagy nem sorozatban történő termeléssel 
arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 
hogy szükségtelen akadályokat 
teremtenének a kis- és középvállalkozások 
számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 
védelmét.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplőkre a hozzáférhetőséget illetően ugyanazoknak a jogi kötelezettségeknek 
kell hárulniuk, mivel az irányelv célja a hozzáférhetőség lehető legjobb szintjének elérése. 
Fontos gondoskodni a kivételek világos korlátok között tartásáról, amelyek nem tesznek 
lehetővé mindenfajta mentességet.

Módosítás 229
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ennek az irányelvnek a 
„gondolkozz először kicsiben” elvét kell 
követnie és figyelembe kell vennie az 
adminisztratív terheket, amelyekkel a kis-
és középvállalkozások szembenéznek. 
Szabályokat kell megállapítania a 
megfelelőségértékelés tekintetében és 
általános kivételek és eltérések helyett 
védzáradékokról kell rendelkeznie a 
gazdasági szereplők számára. 
Következésképpen a vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárások 
kiválasztási és végrehajtási szabályainak 
megállapításakor figyelembe kell venni a 

(37) Ennek az irányelvnek a 
„gondolkozz először kicsiben” elvét kell 
követnie és figyelembe kell vennie az 
adminisztratív terheket, amelyekkel a kis-
és középvállalkozások szembenéznek. 
Szabályokat kell megállapítania a 
megfelelőségértékelés tekintetében és 
általános kivételek és eltérések helyett 
védzáradékokról kell rendelkeznie a 
gazdasági szereplők számára. 
Következésképpen a vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárások 
kiválasztási és végrehajtási szabályainak 
megállapításakor figyelembe kell venni a 
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kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőség értékelésének kötelezettségét 
olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójon aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 
piacfelügyeleti hatóságoknak a 
vállalkozások méretével és a kis sorozatban 
vagy nem sorozatban történő termeléssel 
arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 
hogy szükségtelen akadályokat 
teremtenének a kis- és középvállalkozások 
számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 
védelmét.

kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőség értékelésének kötelezettségét 
olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 
rójon aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 
piacfelügyeleti hatóságoknak a 
vállalkozások méretével és a kis sorozatban 
vagy nem sorozatban történő termeléssel 
arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 
hogy szükségtelen akadályokat 
teremtenének a kis- és középvállalkozások 
számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 
védelmét. A mikrovállalkozások számára 
méretük, erőforrásaik és jellegük miatt 
nem helyénvaló előírni, hogy eleget 
tegyenek a hozzáférhetőségi előírásoknak.

Or. en

Módosítás 230
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Amennyiben a gazdasági szereplők 
egy konkrét termék vagy szolgáltatás 
esetében védzáradékokat alkalmaztak, 
tájékoztatják a fogyasztókat, hogy az 
érintett termék vagy szolgáltatás nem felel 
meg bármely ezen irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelménynek vagy a kérdéses termék 
vagy szolgáltatás csak részben felel meg e 
követelményeknek, és közölniük kell a 
meg nem felelés vagy a részleges 
megfelelés indokait. A tájékoztatásnak a 
fogyasztók számára egyértelműnek, 
hozzáférhetőnek és könnyen érthetőnek 
kell lennie.

Or. en
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Indokolás

A fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy a termék vagy szolgáltatás azért nem felel meg a 
hozzáférhetőségi követelményeknek, mert a gazdasági szereplő új ítélte meg, hogy a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való megfelelés alapvető átalakítást vagy aránytalan 
terhet eredményezne.

Módosítás 231
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az alkalmazandó követelmények 
tekintetében végzett megfelelőségértékelés 
megkönnyítése érdekében azon termékeket 
és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek 
az 1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel39 összhangban 
elfogadott önkéntes harmonizált 
szabványoknak, az e követelmények 
részletes műszaki előírásai céljából 
megfelelőnek kell tekinteni. A Bizottság 
már több olyan megbízást is adott az 
európai szabványügyi szerveknek 
hozzáférhetőségi szabványok 
kidolgozására, amelyek relevánsak 
lehetnek a harmonizált szabványok 
kidolgozása szempontjából.

(39) Az alkalmazandó követelmények 
tekintetében végzett megfelelőségértékelés 
megkönnyítése érdekében azon termékeket 
és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek 
az 1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel39 összhangban 
elfogadott önkéntes harmonizált 
szabványoknak, az e követelmények 
részletes műszaki előírásai céljából 
megfelelőnek kell tekinteni. A Bizottság 
már több olyan megbízást is adott az 
európai szabványügyi szerveknek 
hozzáférhetőségi szabványok 
kidolgozására, amelyek relevánsak 
lehetnek a harmonizált szabványok 
kidolgozása szempontjából. A 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia az ezen 
irányelvvel kapcsolatos egyedi kérdésekre 
vonatkozó további szabványosítási 
folyamodványokat, mert a harmonizált 
szabványok jelentősen megkönnyíthetik 
ezen irányelvnek a tagállamok és a 
magánszektor általi végrehajtását. E 
tekintetben a fogyatékossággal élő 
személyeket képviselő szervezeteket 
közvetlenül

__________________ __________________

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
október 25-i 1025/2012/EU rendelete az 
európai szabványosításról, a 89/686/EGK 
és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
október 25-i 1025/2012/EU rendelete az 
európai szabványosításról, a 89/686/EGK 
és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 
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94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 
97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
87/95/EGK tanácsi határozat és az 
1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. 
o.).

94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 
97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
87/95/EGK tanácsi határozat és az 
1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. 
o.).

Or. en

Módosítás 232
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

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A harmonizált szabványok 
hiányában és amennyiben a piaci 
harmonizáció céljából szükséges, a 
Bizottságnak az ebben az irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelmények közös műszaki előírásait 
megállapító végrehajtási aktusokat kell 
elfogadnia.

(40) A harmonizált szabványok 
hiányában és amennyiben a piaci 
harmonizáció céljából vagy a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek 
szükségleteinek meghatározása érdekében
szükséges, a Bizottságnak a 
fogyatékossággal élő személyeket 
képviselő szervezetekkel 
együttműködésben az ebben az 
irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelmények közös 
műszaki előírásait megállapító végrehajtási 
aktusokat kell elfogadnia.

Or. en

Indokolás

Elő kell mozdítani a fogyatékossággal élő személyek és érdekképviseleti szervezeteik más 
érdekelt felekkel egyenlő részvételét.



PE599.675v01-00 50/155 AM\1116870HU.docx

HU

Módosítás 233
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A harmonizált szabványok 
hiányában és amennyiben a piaci 
harmonizáció céljából szükséges, a 
Bizottságnak az ebben az irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelmények közös műszaki előírásait 
megállapító végrehajtási aktusokat kell 
elfogadnia.

(40) A harmonizált szabványok 
hiányában és amennyiben a piaci 
harmonizáció céljából szükséges, a 
Bizottságnak az ebben az irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelmények közös műszaki előírásait 
megállapító végrehajtási aktusokat kell 
elfogadnia a fogyatékossággal élő 
személyeket képviselő szervezetek 
bevonásával.

Or. it

Módosítás 234
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A harmonizált szabványok 
hiányában és amennyiben a piaci 
harmonizáció céljából szükséges, a 
Bizottságnak az ebben az irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelmények közös műszaki előírásait 
megállapító végrehajtási aktusokat kell 
elfogadnia.

(40) A harmonizált szabványok 
hiányában és amennyiben a piaci 
harmonizáció céljából szükséges, a 
Bizottságnak a fogyatékossággal élő 
személyek szervezeteinek bevonásával az 
ebben az irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelmények közös 
műszaki előírásait megállapító végrehajtási 
aktusokat kell elfogadnia, a 
fogyatékossággal élő személyeket 
képviselő szervezetek bevonása mellett.

Or. en

Módosítás 235
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A termékekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó közös műszaki előírások és 
harmonizált szabványok leghatékonyabb 
módon történő megállapítása céljából a 
Bizottságnak – amennyiben 
megvalósítható – be kell vonnia a 
döntéshozatali folyamatba a 
fogyatékossággal élő személyek 
csúcsszervezeteit és az összes többi érintett 
érdekelt felet.

Or. en

Módosítás 236
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A piacfelügyeleti hatóságok a 
fogyatékossággal élő személyekkel és az 
őket képviselő szervezetekkel 
együttműködve a piacfelügyeleti 
tevékenységük keretében felülvizsgálják a 
12. cikkben említett értékelést.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A termék ezek irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőségét igazoló CE-jelölés a 
tágabb értelemben vett 
megfelelőségértékelésre irányuló eljárás 
egészének látható végeredménye. Az 
irányelvnek a CE-jelölésre vonatkozó 
általános elveket illetően a termékek 
forgalmazása tekintetében az akkreditálás 
és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet40

kell követnie.

törölve

__________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 218., 2008.8.13., 30. o.).

Or. de

Módosítás 238
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A termék ezek irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőségét igazoló CE-jelölés a 
tágabb értelemben vett 
megfelelőségértékelésre irányuló eljárás 
egészének látható végeredménye. Az 
irányelvnek a CE-jelölésre vonatkozó 
általános elveket illetően a termékek 
forgalmazása tekintetében az akkreditálás 
és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló 765/2008/EK 

törölve
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európai parlamenti és tanácsi rendeletet40

kell követnie.

__________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 218., 2008.8.13., 30. o.).

Or. en

Módosítás 239
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A termék ezek irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőségét igazoló CE-jelölés a 
tágabb értelemben vett 
megfelelőségértékelésre irányuló eljárás 
egészének látható végeredménye. Az 
irányelvnek a CE-jelölésre vonatkozó 
általános elveket illetően a termékek 
forgalmazása tekintetében az akkreditálás 
és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet40

kell követnie.

törölve

__________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 218., 2008.8.13., 30. o.).

Or. en
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Indokolás

A CE-jelölés előírása a termékeken valamennyi érintett fél számára megtévesztő lenne. Azt 
eredményezné, hogy a termékeken annak ellenére szerepelne CE-jelölés, hogy nem 
hozzáférhetők, mivel régebbi, még mindig a piacon lévő termékről van szó, vagy olyan 
termékről van szó, amelynek esetében éltek az eltérés lehetőségével. A hozzáférhetőséget ezért 
nem szabad összekapcsolni a CE-jelöléssel.

Módosítás 240
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A termék ezek irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőségét igazoló CE-jelölés a tágabb 
értelemben vett megfelelőségértékelésre 
irányuló eljárás egészének látható 
végeredménye. Az irányelvnek a CE-
jelölésre vonatkozó általános elveket 
illetően a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás és 
piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet40

kell követnie.

(44) A termék ezek irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőségét igazoló CE-jelölés a tágabb 
értelemben vett megfelelőségértékelésre 
irányuló eljárás egészének látható 
végeredménye. Az irányelvnek a CE-
jelölésre vonatkozó általános elveket 
illetően a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás és 
piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet40

kell követnie. Külön jelölőrendszert kell 
bevezetni annak érdekében, hogy minden 
fogyasztó – közöttük a fogyatékossággal 
élő, valamint életkorral összefüggő vagy 
bármely más károsodással sújtott 
személyek – számára is egyértelmű legyen, 
hogy az adott termékek és szolgáltatások 
megfelelnek ezen irányelvnek. A CE-
jelölést ezért ki kell egészíteni a 
felhasználók számára való 
hozzáférhetőségre vonatkozó 
információknak a csomagoláson történő 
feltüntetésével.

__________________ __________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
július 9-i 765/2008/EK rendelete a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
július 9-i 765/2008/EK rendelete a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
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megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 
2008.8.13., 30. o.).

megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 
2008.8.13., 30. o.).

Or. en

Módosítás 241
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A 765/2008/EK rendeletnek 
megfelelően a CE-jelölésnek a terméken 
való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy 
a termék megfelel az összes alkalmazandó 
hozzáférhetőségi követelménynek, és ezért 
a gyártó teljes felelősséget vállal.

törölve

Or. en

Indokolás

A CE-jelölés előírása a termékeken valamennyi érintett fél számára megtévesztő lenne. Azt 
eredményezné, hogy a termékeken annak ellenére szerepelne CE-jelölés, hogy nem 
hozzáférhetők, mivel régebbi, még mindig a piacon lévő termékről van szó, vagy olyan 
termékről van szó, amelynek esetében éltek az eltérés lehetőségével. A hozzáférhetőséget ezért 
nem szabad összekapcsolni a CE-jelöléssel.

Módosítás 242
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A 765/2008/EK rendeletnek 
megfelelően a CE-jelölésnek a terméken 
való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy 
a termék megfelel az összes alkalmazandó 
hozzáférhetőségi követelménynek, és ezért 

törölve
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a gyártó teljes felelősséget vállal.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A 765/2008/EK rendeletnek 
megfelelően a CE-jelölésnek a terméken 
való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy 
a termék megfelel az összes alkalmazandó 
hozzáférhetőségi követelménynek, és ezért 
a gyártó teljes felelősséget vállal.

(45) A 765/2008/EK rendeletnek 
megfelelően a CE-jelölésnek a terméken 
való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy 
a termék megfelel az összes alkalmazandó 
hozzáférhetőségi követelménynek, és ezért 
a gyártó teljes felelősséget vállal. A 
fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében a 
gyártónak a CE-jelölés mellett 
egyértelműen utalást kell tennie a 
hozzáférhetőségre.

Or. en

Indokolás

A hozzáférhetőségre vonatkozó egyértelmű utalás lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy 
megalapozottan döntsenek.

Módosítás 244
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A 765/2008/EK rendeletnek 
megfelelően a CE-jelölésnek a terméken 
való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy 
a termék megfelel az összes alkalmazandó 

(45) A 765/2008/EK rendeletnek 
megfelelően a CE-jelölésnek a terméken 
való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy 
a termék megfelel az összes alkalmazandó 
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hozzáférhetőségi követelménynek, és ezért 
a gyártó teljes felelősséget vállal.

hozzáférhetőségi követelménynek, és ezért 
a gyártó teljes felelősséget vállal. A 
fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében a 
gyártónak a CE-jelölés mellett 
egyértelműen utalást kell tennie a 
hozzáférhetőségre.

Or. en

Módosítás 245
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A tagállamoktól elvárható, hogy 
biztosítsák, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok az V. fejezet szerint ellenőrizzék 
a gazdasági szereplőknek a 12. cikk (3) 
bekezdésében szereplő kritériumoknak 
való megfelelést.

(48) A tagállamoktól elvárható, hogy 
biztosítsák, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok az V. fejezet szerint 
ellenőrizzék, hogy a gazdasági szereplők 
megfelelnek-e a 12. cikk (3) bekezdésében 
szereplő kritériumoknak és tartanak-e 
rendszeres konzultációkat a 
fogyatékossággal élőket képviselő 
szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 246
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében 
felsorolt termékekhez és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés mértékével kapcsolatos 
valamennyi vonatkozó információt 
tartalmazó nemzeti adatbázisok révén a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyeket 
és szervezeteiket jobban be lehet vonni a 
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piacfelügyeletbe.

Or. en

Módosítás 247
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A tagállamoknak létre kell 
hozniuk a nem hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartó adatbázisát. A fogyasztók 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
tájékozódjanak, illetve információt 
vigyenek be a nem hozzáférhető 
termékekről. A tagállamoknak meg kell 
tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy 
tájékoztassák a fogyasztókat vagy más 
érdekelt feleket a panasztételi 
lehetőségről.

Or. en

Indokolás

A termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségének a hiányára vonatkozó panaszok és baleseti 
statisztikák gyűjtését európai szinten kell létrehozni és finanszírozni. E statisztikák 
szükségesek, hogy adatokkal szolgáljanak a szabványok kidolgozásához, és előmozdítsák a 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos ellenőrzéseket és piacfelügyeleti intézkedéseket.

Módosítás 248
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A hozzáférési követelményeknek 
nem megfelelő termékekről nemzeti és 
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uniós szinten is adatbázisokat kell 
létrehozni.

Or. en

Módosítás 249
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Védintézkedési eljárást kell 
kidolgozni, amely csak a tagállamok között 
az egyik tagállam által hozott 
intézkedéseket miatt kialakult vita esetén 
alkalmazandó, és amely lehetővé teszi a 
tájékozódást az olyan termékek 
tekintetében tervezett intézkedésekről, 
amelyek nem felelnek meg az ebben az 
irányelvben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Lehetővé kell tenni, 
hogy a piacfelügyeleti hatóságok a 
megfelelő gazdasági szereplőkkel 
együttműködve e termékeket illetően már 
korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(50) Védintézkedési eljárást kell 
kidolgozni, amely csak a tagállamok között 
az egyik tagállam által hozott intézkedések
miatt kialakult vita esetén alkalmazandó, és 
amely lehetővé teszi a tájékozódást az 
olyan termékek tekintetében tervezett 
intézkedésekről, amelyek nem felelnek 
meg az ebben az irányelvben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek. 
Lehetővé kell tenni, hogy a piacfelügyeleti 
hatóságok a fogyatékossággal élő 
személyeket képviselő szervezetekkel és a 
megfelelő gazdasági szereplőkkel 
együttműködve e termékeket illetően már 
korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

Or. it

Módosítás 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

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Védintézkedési eljárást kell 
kidolgozni, amely csak a tagállamok között 
az egyik tagállam által hozott 
intézkedéseket miatt kialakult vita esetén 

(50) Védintézkedési eljárást kell 
kidolgozni, amely csak a tagállamok között 
az egyik tagállam által hozott 
intézkedéseket miatt kialakult vita esetén 
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alkalmazandó, és amely lehetővé teszi a 
tájékozódást az olyan termékek 
tekintetében tervezett intézkedésekről, 
amelyek nem felelnek meg az ebben az 
irányelvben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Lehetővé kell tenni, 
hogy a piacfelügyeleti hatóságok a 
megfelelő gazdasági szereplőkkel 
együttműködve e termékeket illetően már 
korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

alkalmazandó, és amely lehetővé teszi a 
tájékozódást az olyan termékek 
tekintetében tervezett intézkedésekről, 
amelyek nem felelnek meg az ebben az 
irányelvben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Lehetővé kell tenni, 
hogy a piacfelügyeleti hatóságok a
fogyatékossággal élő személyeket 
képviselő szervezetekkel és a megfelelő 
gazdasági szereplőkkel együttműködve e 
termékeket illetően már korábbi 
szakaszban fel tudjanak lépni.

Or. en

Indokolás

Elő kell mozdítani a fogyatékossággal élő személyek és érdekképviseleti szervezeteik más 
érdekelt felekkel egyenlő részvételét.

Módosítás 251
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Védintézkedési eljárást kell 
kidolgozni, amely csak a tagállamok között 
az egyik tagállam által hozott 
intézkedéseket miatt kialakult vita esetén 
alkalmazandó, és amely lehetővé teszi a 
tájékozódást az olyan termékek 
tekintetében tervezett intézkedésekről, 
amelyek nem felelnek meg az ebben az 
irányelvben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Lehetővé kell tenni, 
hogy a piacfelügyeleti hatóságok a 
megfelelő gazdasági szereplőkkel 
együttműködve e termékeket illetően már 
korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(50) Védintézkedési eljárást kell 
kidolgozni, amely csak a tagállamok között 
az egyik tagállam által hozott 
intézkedéseket miatt kialakult vita esetén 
alkalmazandó, és amely lehetővé teszi a 
tájékozódást az olyan termékek 
tekintetében tervezett intézkedésekről,
amelyek nem felelnek meg az ebben az 
irányelvben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Lehetővé kell tenni, 
hogy a piacfelügyeleti hatóságok a
fogyatékossággal élő személyeket 
képviselő szervezetekkel és a megfelelő 
gazdasági szereplőkkel együttműködve e 
termékeket illetően már korábbi 
szakaszban fel tudjanak lépni.

Or. en
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Módosítás 252
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) A tagállamoknak hatékony és 
gyors jogorvoslati lehetőséget kell 
biztosítani az ajánlatkérő szervek és a 
közszolgáltató ajánlatkérők arra 
vonatkozó döntéseivel szemben, hogy az 
adott szerződés a 2014/24/EU és a 
2014/25/EU irányelv hatálya alá tartozik-
e. Tekintettel a 2014/24/EU és a 
2014/25/EU irányelv által lefedett 
területeken meglévő jogorvoslati 
lehetőségekre vonatkozó jogi keretre, e 
területeket ki kell zárni ezen irányelv 
jogérvényesítésre és szankciókra 
vonatkozó rendelkezéseinek a hatálya 
alól. E kizárás azonban nem sértheti a 
tagállamok Szerződésekből adódó, arra 
vonatkozó kötelezettségeit, hogy minden 
szükséges intézkedést megtegyenek az 
uniós jogszabályok alkalmazásának és 
eredményességének biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 253
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Annak érdekében, hogy elegendő 
idő álljon a szolgáltatók rendelkezésére az 
ezen irányelvben megállapított 
követelményekhez való alkalmazkodáshoz, 
ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja 
után [5] éves átmeneti időszakot kell 
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biztosítani, amely alatt a szolgáltatás 
nyújtásához használt és ezen időpont előtt 
az Unióban forgalomba hozott 
termékeknek nem kell eleget tenniük az 
ezen irányelv szerinti hozzáférhetőségi 
követelményeknek, kivéve akkor, ha 
azokat a szolgáltatók az átmeneti időszak 
alatt kicserélik. Ez nem érintheti a 
hozzáférhetőségre vonatkozó más uniós 
jogszabályokban meghatározott átmeneti 
időszakokat és alkalmazási kezdőnapokat. 
Tekintettel a bankautomaták, jegykiadó 
automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 
automaták költségére és hosszú 
életciklusára, rendelkezni kell arról, hogy 
azok továbbra is használhatók legyenek 
szolgáltatások nyújtásához gazdasági vagy 
fizikai hasznos élettartamuk végéig, vagy 
teljes értékcsökkenési leírásukig. 
Amennyiben az előírt értékelés alapján az 
a következtetés vonható le, hogy 
aránytalan terhet jelentene a gazdasági 
szereplők számára annak előírása, hogy 
minden ugyanolyan szolgáltatás 
nyújtásához használt bankautomatának, 
jegykiadó automatának és önkiszolgáló 
utasfelvételi automatának eleget kell 
tennie az ezen irányelvben szereplő 
hozzáférhetőségi előírásoknak, az 
értékelésnek javaslatot kell tenni arra is, 
hogy hány, az előírásoknak megfelelő 
automata lenne elegendő az adott 
szolgáltató által nyújtott szolgáltatás 
hozzáférhetőségének biztosításához. A 
szolgáltatónak értékelésében figyelembe 
kell vennie többek között a 
fogyatékossággal élők számára jelentkező
becsült hasznot és a hozzáférhető 
automaták hozzáférhetőségének 
könnyűségét is.

Or. en

Módosítás 254
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Annak érdekében, hogy elegendő 
idő álljon a szolgáltatók rendelkezésére az 
ezen irányelvben megállapított
követelményekhez való alkalmazkodáshoz, 
ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja 
után hatéves átmeneti időszakot kell 
biztosítani, amely alatt a szolgáltatás 
nyújtásához használt és ezen időpont előtt 
az Unióban forgalomba hozott 
termékeknek nem kell eleget tenniük az 
ezen irányelv szerinti hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 255
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Az árukra, építési beruházásokra, 
illetve szolgáltatásokra vonatkozó, a 
2014/24/EU irányelv vagy a 2014/25/EU 
irányelv hatálya alá tartozó és ezen 
irányelv alkalmazásának kezdőnapja előtt 
odaítélt közbeszerzési szerződéseket 
azonban továbbra is az adott esetben az 
említett közbeszerzési szerződésekben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményekkel összhangban kell 
teljesíteni.

Or. en

Módosítás 256
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Pascal Arimont, Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Az ezen irányelvben megállapított 
hozzáférhetőségi követelményeknek csak 
azokra a termékekre kell 
alkalmazandónak lenniük, amelyeket a 
nemzeti végrehajtási intézkedések 
hatálybalépése után hoznak forgalomba 
az Unió piacán.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatály Tárgy és hatály

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A belső piac működésének javítása 
érdekében ezen irányelv célja a tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítése bizonyos 
hozzáférhető termékek és szolgáltatások 
szabad mozgása előtt álló akadályok 
felszámolása révén.
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Or. en

Indokolás

Utalás az irányelv céljára az első cikkben.

Módosítás 259
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Ez az irányelv létrehozza a (2) és 
további bekezdésekben említett 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférhetőségre vonatkozó uniós 
követelmények meghatározására irányuló 
keretet, azzal a céllal, hogy biztosítsa e 
termékeknek és szolgáltatásoknak a belső 
piacon való szabad mozgását, ugyanakkor 
növelje az ilyen termékekhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget 
a funkcióképességükben korlátozott 
személyek, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek és az 
idősek számára.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a 
következő termékekre vonatkozik:

(1) (1) Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a 
következő, az ezen irányelvet végrehajtó 
nemzeti intézkedések hatálybalépésének 
időpontja után az uniós piacon 
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forgalomba hozott termékekre vonatkozik:

Or. de

Módosítás 261
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a 
következő termékekre vonatkozik:

(1) (1) Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a 
következő, ezen irányelv alkalmazásának 
kezdőnapja után forgalomba hozott
termékekre vonatkozik:

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ez az irányelv kizárólag az új termékekre és szolgáltatásokra 
terjed ki.

Módosítás 262
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) általános rendeltetésű számítógépes 
hardverek és operációs rendszerek;

a) általános rendeltetésű számítógépes 
hardverek;

Or. en

Módosítás 263
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Sergio Gutiérrez Prieto
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a következő önkiszolgáló 
terminálok:

b) önkiszolgáló terminálok, ezen 
belül:

Or. en

Módosítás 264
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. jegykiadó automaták; ii. jegykiadó automaták és 
önkiszolgáló utasfelvételi automaták légi, 
autóbusszal történő, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások 
nyújtásához;

Or. de

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdésére tekintettel a kiválasztott önkiszolgáló terminálok körét illetően 
jogilag egyértelműen meg kell adni, hogy konkrétan mely önkiszolgáló terminálokról van szó.

Módosítás 265
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. parkolójegy-árusító automaták;

Or. en
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Módosítás 266
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. önkiszolgáló utasfelvételi 
automaták.

törölve

Or. de

Indokolás

Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja a jegykiadó automatákkal együtt kifejezetten 
megemlíti az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat is.

Módosítás 267
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. fizetési terminálok;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. fizetési terminálok;

Or. en
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Indokolás

Az EU-ban az elektronikus fizetések legelterjedtebb formája a fizetési terminálon keresztül 
történő fizetés. A fizetési terminálok hozzáférhetőbbé tétele segíthet abban, hogy a tagállamok 
megfeleljenek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkében 
foglalt kötelezettségeiknek.

Módosítás 269
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. fizetési terminálok;

Or. en

Módosítás 270
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. fizetési terminálok;

Or. en

Módosítás 271
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) parkolójegy-árusító automaták;

Or. en
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Módosítás 272
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fejlett számítástechnikai 
kapacitású, telefonszolgáltatásokhoz 
kapcsolódó fogyasztói végberendezések;

törölve

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlésről szóló európai jogszabály felülvizsgálata jelenleg folyik; az előadó 
ezért úgy gondolja, hogy ezt helyesebb az ágazatspecifikus jogszabályban lefedni.

Módosítás 273
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fejlett számítástechnikai kapacitású, 
telefonszolgáltatásokhoz kapcsolódó 
fogyasztói végberendezések;

c) fejlett számítástechnikai kapacitású, 
személyközi kommunikációs 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó fogyasztói 
végberendezések;

Or. en

Módosítás 274
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fejlett számítástechnikai d) audiovizuális 
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kapacitású, audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó 
fogyasztói végberendezések.

médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó 
fogyasztói végberendezések.

Or. en

Módosítás 275
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felhasználói felülettel működtetett 
háztartási készülék.

Or. en

Módosítás 276
Lucy Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felhasználói felülettel működtetett 
háztartási készülék.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) e-könyv-olvasók;
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Or. en

Indokolás

Az elektronikus könyvek olvasását lehetővé tevő bármely eszköznek hozzáférhetőnek kell 
lennie, mivel az elektronikus könyvek formátuma technológiailag semleges.

Módosítás 278
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az I., II.–V. és VII. fejezet a 
következő szolgáltatásokra vonatkozik:

(2) (1) Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a 
következő, ezen irányelv alkalmazásának 
kezdőnapja után nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozik:

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ez az irányelv kizárólag az új termékekre és szolgáltatásokra 
terjed ki.

Módosítás 279
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) telefonszolgáltatások és 
kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 
kapacitású fogyasztói végberendezések;

törölve

Or. en
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Indokolás

Az elektronikus hírközlésről szóló európai jogszabály felülvizsgálata jelenleg folyik; az előadó 
ezért úgy gondolja, hogy ezt helyesebb az ágazatspecifikus jogszabályban lefedni.

Módosítás 280
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) telefonszolgáltatások és 
kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 
kapacitású fogyasztói végberendezések;

a) személyközi kommunikációs 
szolgáltatások és kapcsolódó, fejlett 
számítástechnikai kapacitású fogyasztói 
végberendezések;

Or. en

Módosítás 281
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) audiovizuális médiaszolgáltatások 
és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 
kapacitású fogyasztói berendezések;

b) a weboldalak architektúrája és az
audiovizuális médiaszolgáltatások 
mobilalkalmazásai;

Or. en

Módosítás 282
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) audiovizuális médiaszolgáltatások 
és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 

b) weboldalak és audiovizuális 
médiaszolgáltatások mobil eszközökön 



PE599.675v01-00 74/155 AM\1116870HU.docx

HU

kapacitású fogyasztói berendezések; alapuló szolgáltatásai;

Or. en

Indokolás

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálata jelenleg folyik. A 
hozzáférhetőségi követelményeket ezért az említett irányelvbe kell beilleszteni. Az említett 
irányelv azonban nem öleli fel a weboldalakat, a mobilalkalmazásokat és az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó berendezéseket. Ezért javasoljuk, hogy azok a kiskapukat 
elkerülendő maradjanak a jogszabályban.

Módosítás 283
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) audiovizuális médiaszolgáltatások 
és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 
kapacitású fogyasztói berendezések;

b) az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz hozzáférést 
biztosító szolgáltatások, ezen belül az 
említett szolgáltatások nyújtásához 
használt kapcsolódó, fejlett 
számítástechnikai kapacitású fogyasztói 
berendezések;

Or. en

Módosítás 284
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nyilvános helyeken található és 
vásárlási tevékenységekhez kapcsolódó 
interaktív terminálok;

Or. en
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Módosítás 285
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatás;

c) légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási járművek és kapcsolódó 
infrastruktúra;

Or. en

Módosítás 286
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatás;

c) légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatás és 
intermodális személyszállítási 
szolgáltatások a következőkhöz 
kapcsolódóan:

i. weboldalak, mobileszköz-alapú 
szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 
rendszerek és valós idejű tájékoztatás;

ii. önkiszolgáló terminálok, jegykiadó 
automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 
automaták;

Or. de

Indokolás

Ezt a kiegészítést a jobb érthetőség kedvéért kell a hatályról szóló cikkbe beilleszteni.

Módosítás 287
Othmar Karas
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatás;

c) légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatás; a 
181/2011/EU rendelet 3. cikkének b) 
pontja szerinti különjáratok kivételével;

Or. de

Indokolás

A különjáratok mentességének célja annak biztosítása, hogy a különjáratok ne tartozzanak 
szükségszerűen ezen irányelv rendelkezéseinek a hatálya alá. A cél elsősorban a 
különjáratokat üzemeltető kis- és középvállalkozások kizárása.

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatás;

c) légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatás az alábbi 
szempontokhoz kapcsolódóan:

Or. en

Módosítás 289
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Unió felségterületén működő 
önkiszolgáló terminálok, ezen belül 
jegykiadó automaták (előre meghatározott 
területenként legalább egy berendezés) és 



AM\1116870HU.docx 77/155 PE599.675v01-00

HU

önkiszolgáló utasfelvételi automaták 
(előre meghatározott területenként 
legalább egy berendezés), amelyeket légi, 
közúti, vasúti és vízi személyszállítási 
szolgáltatások nyújtására használnak fel;

Or. de

Indokolás

A jelentéstervezet 1. cikke (2) bekezdése c) pontja ii. alpontjának pontosítása, miszerint 
legalább egy jegykiadó automatának vagy önkiszolgáló utasfelvételi automatának meg kell 
felelnie az irányelv hozzáférhetőségi követelményeinek.

Módosítás 290
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. weboldalak, mobilalkalmazások, 
mobileszköz-alapú szolgáltatások, 
intelligens jegyértékesítési rendszerek,
valós idejű tájékoztatás; és

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. személyszállítási szolgáltatások 
nyújtásához használt önkiszolgáló 
terminálok az Unió területén, többek 
között jegykiadó automaták és 
önkiszolgáló utasfelvételi automaták;

Or. en
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Módosítás 292
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) banki szolgáltatások; d) banki szolgáltatások és fizetési 
terminálok;

Or. it

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) banki szolgáltatások; d) banki és pénzforgalmi
szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 294
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) banki szolgáltatások; d) fogyasztói banki szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 295
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) e-könyvek; e) e-könyvek és kapcsolódó 
berendezések;

Or. en

Módosítás 296
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) e-könyvek; e) e-könyvek és az e-könyvekhez való 
hozzáférés;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) e-könyvek; e) e-könyvek és e-könyv-olvasók;

Or. en

Indokolás

Az elektronikus könyvek olvasását lehetővé tevő bármely eszköznek hozzáférhetőnek kell 
lennie, mivel az elektronikus könyvek formátuma technológiailag semleges.
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Módosítás 298
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) e-kereskedelem. f) e-kereskedelem, termékek és 
szolgáltatók, általános érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott 
magánszervezetek honlapjai, média és 
híroldalak, online platformok és közösségi 
média.

Or. en

Módosítás 299
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) e-kereskedelem. f) e-kereskedelem, termékek és 
szolgáltatók, általános érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott 
magánszervezetek honlapjai, média és 
híroldalak, online platformok és közösségi 
média.

Or. en

Módosítás 300
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) e-kereskedelem. f) e-kereskedelem, ideértve a postai, 
energia- és biztosítási szolgáltatók 
weboldalon és mobilkészüléken alapuló 
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szolgáltatásait is.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) e-kereskedelem. f) online piacterek a fogyasztók 
számára.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) postai, energia- és biztosítási 
szolgáltatók weboldalon és 
mobilkészüléken alapuló szolgáltatásai.

Or. en

Indokolás

Fontos az olyan kulcsfontosságú általános érdekű szolgáltatások felvétele, amelyek nem 
tartoznak a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló irányelv 
hatálya alá. Ez megerősítené e két jogszabály egymást kiegészítő jellegét.

Módosítás 303
Jiří Maštálka
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) szálláshely-szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 304
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) szálláshely-szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 305
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) operációs rendszerek.

Or. en

Indokolás

Az operációs rendszereket ma szolgáltatásként, nem pedig csak számítógépes hardverként 
biztosítják. A hardverek nem statikusak, és könnyen frissíthetők.

Módosítás 306
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen irányelv I., VI. és VII. 
fejezete a következőkre vonatkozik:

(3) Ezen irányelv I., VI. és VII. 
fejezete az e cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatban a 
következőkre vonatkozik:

Or. en

Módosítás 307
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2014/23/EU irányelv42, a 
2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU 
irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési 
és koncessziós szerződések;

a) e cikk (3a) bekezdésére 
figyelemmel az olyan közbeszerzési 
szerződések, köztük vegyes szerződések, 
amelyek tárgyát természetes személyek –
akár a nagyközönség, akár az ajánlatkérő 
szerv alkalmazottai – általi felhasználásra 
szánják, és amely a 2014/24/EU irányelv 
és a 2014/25/EU irányelv hatálya alá 
tartozik, amennyiben a műszaki leírást 
ezen irányelvekkel összhangban készítik 
el, hogy az – a kellően indokolt esetek 
kivételével – figyelembe vegye a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
való hozzáférhetőség és a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítás 
szempontjait;

__________________

42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 308
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2014/23/EU irányelv42, a 
2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU 
irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési 
és koncessziós szerződések;

a) olyan közbeszerzési szerződések, 
köztük vegyes szerződések, amelyek 
tárgyát személyek – akár a nagyközönség, 
akár az ajánlatkérő szerv alkalmazottai –
általi felhasználásra szánják, és amely a 
2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU 
irányelv hatálya alá tartozik, amennyiben 
a műszaki leírást úgy készítik el, hogy az 
az említett irányelveknek megfelelően 
figyelembe vegye a fogyatékossággal élő 
személyek számára való hozzáférhetőség 
és a valamennyi felhasználó számára 
alkalmas kialakítás szempontjait;

__________________

42 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

Or. en

Módosítás 309
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2014/23/EU irányelv42, a 
2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU 
irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési 
és koncessziós szerződések;

a) a 2014/23/EU irányelv42, a 
2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU 
irányelv hatálya alá tartozó, ezen irányelv 
alkalmazásának kezdőnapja után tervezett 
vagy megépített közbeszerzési és 
koncessziós szerződések, a rendelkezések 
kötelező vagy önkéntes jellegének 
megváltoztatása nélkül;
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__________________ __________________

42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről (HL L 94., 
2014.3.28., 1. o.).

Or. en

Módosítás 310
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (3a) bekezdés szerinti 
közbeszerzési szerződések, amennyiben az 
érintett szerződésekhez kapcsolódó 
műszaki leírást ezen irányelv 
alkalmazásának kezdőnapja után teszik 
közzé felhívásban, de nem vonatkozik a 
közbeszerzési szerződések módosításaira, 
amennyiben az érintett szerződést az 
említett dátum előtt ítélték oda;

Or. en

Módosítás 311
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a (3b) bekezdés szerinti, ezen 
irányelv alkalmazásának kezdőnapját 
követően elfogadott programok, vagy az 
ilyen programokat végrehajtó 
programdokumentációk, amennyiben 
azokat az említett dátumot követően teszik 
közzé;
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Or. en

Módosítás 312
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a (3d) bekezdés szerinti új, 
felújított vagy átalakított közlekedési 
infrastruktúra, amelynek tervezése vagy 
építése ezen irányelv alkalmazásának 
kezdőnapját követően kezdődik meg.

Or. en

Módosítás 313
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló 1303/2013/EU 
rendelet43 hatálya alá tartozó programok 
előkészítése és végrehajtása, valamint az 
1304/2013/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet44 hatálya alá tartozó 
programok előkészítése és végrehajtása;

törölve

__________________

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
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Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 
320. o.).

44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. december 17-i 1304/2013/EU 
rendelete az Európai Szociális Alapról és 
az 1081/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről.

Or. en

Módosítás 314
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló 1303/2013/EU 
rendelet43 hatálya alá tartozó programok
előkészítése és végrehajtása, valamint az 
1304/2013/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet44 hatálya alá tartozó 
programok előkészítése és végrehajtása;

b) az európai strukturális és 
beruházási alapok hatálya alá tartozó 
programok előkészítése és végrehajtása, 
amelyek meghatározzák, hogy a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során végig figyelembe kell venni a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
való hozzáférhetőséget, mint ahogyan azt 
jelenleg az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról szóló 1303/2013/EU 
rendelet43, valamint az 1304/2013/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet44 is 
meghatározza;
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__________________ __________________

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 320. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
1303/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 320. o.).

44 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 17-i 1304/2013/EU rendelete az 
Európai Szociális Alapról és az 
1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről.

44 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 17-i 1304/2013/EU rendelete az 
Európai Szociális Alapról és az 
1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről.

Or. en

Módosítás 315
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1370/2007/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet45 szerint 
vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatással kapcsolatban kiírt 
tendereljárások;

törölve

__________________

45 Az Európai Parlament és a Tanács 
2007. október 23-i 1370/2007/EK 
rendelete a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
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kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 316
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
Article 1 – paragraph 3 – point c

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1370/2007/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet45 szerint 
vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatással kapcsolatban kiírt 
tendereljárások;

c) szolgáltatásokra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések, amelyeket ezen 
irányelv alkalmazásának kezdőnapja után 
versenyeztetés útján vagy közvetlenül, az 
1370/2007/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet45 szerint vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatással 
kapcsolatban ítélnek oda, ha az illetékes 
hatóságok hozzáférhetőségi 
követelmények betartását írták elő;

__________________ __________________

45 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 
október 23-i 1370/2007/EK rendelete a 
vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásról, valamint az 
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
315., 2007.12.3., 1. o.).

45 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 
október 23-i 1370/2007/EK rendelete a 
vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásról, valamint az 
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
315., 2007.12.3., 1. o.).

Or. de

Indokolás

Az illetékes hatóság szabadon dönthet arról, hogy az odaítélés kritériumai közé fel kell-e 
venni akadálymentességi követelményeket vagy sem. Mindazonáltal ha a hatóság úgy dönt, 
hogy az akadálymentességi követelményeket előfeltételként megszabja, a kritériumoknak az 
ezen irányelvben foglalt hozzáférhetőségi követelményeknek kell megfelelniük.

Módosítás 317
Edward Czesak
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) közlekedési infrastruktúra az 
1315/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek46 megfelelően.

törölve

__________________

46 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. december 11-i 1315/2013/EU 
rendelete a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról (HL L 348., 
2013.12.20., 1. o.).

Or. en

Módosítás 318
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A mikrovállalkozások méretük, 
erőforrásaik és jellegük miatt nem 
kötelesek eleget tenni az ezen irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 319
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv I., II. és VII. fejezete 
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a következőkre vonatkozik:

a) a személyszállítási szolgáltatásokat 
igénybe vevő ügyfelek által használt 
épített környezet, ideértve a szolgáltatók és 
az infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 
környezetet;

b) a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet;

c) a telefonszolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet, ideértve a 
telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központokat és üzleteket.

Or. en

Módosítás 320
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Lehetőség van a következő 
irányelv alkalmazásától való eltérések 
meghatározására azokban az esetekben, 
amikor a tárgyát képező termékek és 
szolgáltatások gyártói mikrovállalkozások.

Or. it

Módosítás 321
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek az uniós joggal 
összhangban álló olyan intézkedéseket, 
amelyek túlmutatnak az ezen irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 



PE599.675v01-00 92/155 AM\1116870HU.docx

HU

minimumkövetelményeken.

Or. en

Módosítás 322
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv nem érinti a szerzői 
és szomszédos jogokra vonatkozó uniós és 
nemzeti jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 323
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés csak az (1) és (2) 
bekezdésben említett termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 324
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ez az irányelv a 
hozzáférhetőséggel kapcsolatban nem 
érinti a következő uniós jogszabályokban 
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foglalt rendelkezéseket: az 1371/2007/EK 
rendelet, a vasúti szolgáltatások 
elérhetőségéről való tájékoztatás kérésre 
történő nyújtása és a jegyek biztosítása 
tekintetében; a 1300/2014/EU rendelet, az 
uniós vasúti rendszernek a 
fogyatékossággal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyek általi 
hozzáférhetőségével kapcsolatos 
átjárhatósági műszaki előírások 
megállapítása tekintetében; a 
transzeurópai vasúti rendszer 
személyszállítási szolgáltatások 
telematikai alkalmazásai alrendszerére 
vonatkozó átjárhatósági műszaki 
előírásról szóló 454/2011/EU rendelet; a 
181/2011/EU rendelet, az utasoknak a 
hozzáférési feltételekről nyújtandó 
bizonyos információk tekintetében; az 
1177/2010/EU rendelet az utasoknak a 
hozzáférési feltételekről nyújtandó 
bizonyos információk tekintetében, 
valamint az 1107/2006/EU rendelet, a 
rendeletben megadott információk légi 
járműveken való utazáskor való 
biztosítása tekintetében. Ez az irányelv
kiegészíti az említett rendeleteket oly 
módon, hogy további hozzáférhetőségi 
követelményeket határoz meg olyan 
szempontokkal kapcsolatban, amelyekre 
az említett rendeletek nem terjednek ki.

Or. en

Módosítás 325
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Minimumharmonizáció

(1) A tagállamok fenntartják az uniós 
joggal összhangban álló olyan 
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intézkedéseket, amelyek túlmutatnak az 
ezen irányelvben megállapított 
minimumkövetelményeken.

(2) A tagállamok bevezethetnek az 
uniós joggal összhangban álló olyan 
intézkedéseket, amelyek túlmutatnak az 
irányelvben megállapított 
minimumkövetelményeken.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

A mikrovállalkozások kizárása

A tagállamok a mikrovállalkozásokat 
méretük, erőforrásaik és e gazdasági 
szereplők jellege okán kizárhatják ezen 
irányelv alkalmazásának hatálya alól.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek észlelhetők, 
működtethetők és megérthetők a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára;

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek általános módon 
és jelentős külső segítség nélkül egyenlő 
módon használhatók a fogyatékossággal 
élő személyek számára;
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Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek észlelhetők, 
működtethetők és megérthetők a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára;

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek másokkal egyenlő 
módon észlelhetők, működtethetők,
megérthetők és stabil felépítésűek a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek számára;

Or. en

Indokolás

A „fogyatékossággal élő személyekre” való utalás mellett meg kell tartani a 
„funkcióképességükben korlátozott személyekre” való utalást is, érzékeltetve ezzel, hogy ez az 
irányelv a lakosság sokkal szélesebb része számára nyújt majd előnyöket. A becsült költségek 
és hasznok elemzésének elvégzésekor is nagyon fontos, hogy a teljes lakosságcsoportot 
figyelembe vegyék, amelynek hasznára válnak a hozzáférhető termékek és szolgáltatások.

Módosítás 329
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek észlelhetők, 
működtethetők és megérthetők a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára;

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek másokkal egyenlő 
módon észlelhetők, működtethetők és 
megérthetők a funkcióképességükben 
korlátozott és a fogyatékossággal élő 
személyek számára;
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Or. en

Módosítás 330
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek észlelhetők, 
működtethetők és megérthetők a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára;

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek másokkal egyenlő 
módon észlelhetők, működtethetők és 
megérthetők a funkcióképességükben 
korlátozott és a fogyatékossággal élő 
személyek számára;

Or. en

Módosítás 331
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek észlelhetők, 
működtethetők és megérthetők a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára;

(1) „hozzáférhető termékek és 
szolgáltatások”: olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek észlelhetők, 
működtethetők, használhatóak és 
megérthetők a funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek számára;

Or. fi

Módosítás 332
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)



AM\1116870HU.docx 97/155 PE599.675v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „hozzáférhetőség”: az a mérték, 
amennyiben valamely lakossági csoportba 
tartozó emberek az életkortól vagy a 
fogyatékosságtól függetlenül használni 
tudnak valamely termékeket, rendszereket, 
szolgáltatásokat, környezeteket és 
lehetőségeket, hogy meghatározott 
használattal összefüggésben elérjenek 
valamely meghatározott célt;

Or. en

Módosítás 333
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „egyetemes tervezés” vagy 
„mindenki számára történő tervezés”: a 
termékek, a környezet, a programok és 
szolgáltatások oly módon történő 
tervezése, hogy azok minden ember
számára a lehető legnagyobb mértékben –
adaptálás vagy speciális tervezés 
szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 
legyenek; az „egyetemes tervezés” nem 
zárja ki a támogató eszközök és 
technológiák használatát, amennyiben a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek
csoportjainak arra szükségük van;

(2) „egyetemes tervezés” vagy 
„mindenki számára történő tervezés”: a 
termékek, a környezet, a programok és 
szolgáltatások oly módon történő 
tervezése, hogy azok minden személy
számára a lehető legnagyobb mértékben –
adaptálás vagy speciális tervezés 
szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 
legyenek; az „egyetemes tervezés” a 
fogyatékossággal élő személyeknek szóló 
támogató eszközökkel megvalósított 
interoperabilitás révén is elérhető, 
amennyiben szükséges;

Or. en

Módosítás 334
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „egyetemes tervezés” vagy 
„mindenki számára történő tervezés”: a 
termékek, a környezet, a programok és 
szolgáltatások oly módon történő 
tervezése, hogy azok minden ember 
számára a lehető legnagyobb mértékben –
adaptálás vagy speciális tervezés 
szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 
legyenek; az „egyetemes tervezés” nem 
zárja ki a támogató eszközök és 
technológiák használatát, amennyiben a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
csoportjainak arra szükségük van;

(2) „egyetemes tervezés” vagy 
„mindenki számára történő tervezés”: a 
termékek, a környezet, a programok és 
szolgáltatások oly módon történő 
tervezése, hogy azok minden ember 
számára a lehető legnagyobb mértékben –
és amennyiben technikailag lehetséges,
adaptálás vagy speciális tervezés 
szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 
legyenek; az „egyetemes tervezés” nem 
zárja ki annak szükségességét, hogy a 
mindenkori termékhez támogató 
eszközöket, például harmadik felek 
alkalmazásait, perifériális eszközöket, 
szoftvereket vagy hardvereket kelljen 
csatlakoztatni, hogy a terméket 
hozzáférhetővé tegyék a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
bizonyos csoportjai számára;

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „egyetemes tervezés” vagy 
„mindenki számára történő tervezés”: a 
termékek, a környezet, a programok és 
szolgáltatások oly módon történő 
tervezése, hogy azok minden ember 
számára a lehető legnagyobb mértékben –
adaptálás vagy speciális tervezés 
szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 
legyenek; az „egyetemes tervezés” nem 
zárja ki a támogató eszközök és 

(2) „egyetemes tervezés” vagy 
„mindenki számára történő tervezés”: a 
termékek, a környezet, a programok és 
szolgáltatások oly módon történő 
tervezése, hogy azok minden ember 
számára a lehető legnagyobb mértékben –
adaptálás vagy speciális tervezés 
szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 
legyenek; az „egyetemes tervezés” nem 
zárja ki a támogató eszközök és 
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technológiák használatát, amennyiben a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
csoportjainak arra szükségük van;

technológiák használatát, amennyiben a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek 
csoportjainak arra szükségük van;

Or. en

Indokolás

A hozzáférhetőségi jogszabállyal összefüggésben alkalmazandó legmegfelelőbb fogalom az 
egyetemes tervezés, amelyet az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezménye 4. cikkének f) pontja is kifejezetten megemlít.

Módosítás 336
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „egyetemes tervezés” vagy 
„mindenki számára történő tervezés”: a 
termékek, a környezet, a programok és 
szolgáltatások oly módon történő 
tervezése, hogy azok minden ember 
számára a lehető legnagyobb mértékben –
adaptálás vagy speciális tervezés 
szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 
legyenek; az „egyetemes tervezés” nem 
zárja ki a támogató eszközök és 
technológiák használatát, amennyiben a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
csoportjainak arra szükségük van;

(2) „egyetemes tervezés” vagy 
„mindenki számára történő tervezés”: a 
termékek, a környezet, a programok és 
szolgáltatások oly módon történő 
tervezése, hogy azok minden ember 
számára a lehető legnagyobb mértékben –
adaptálás vagy speciális tervezés 
szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 
legyenek; az „egyetemes tervezés” nem 
zárja ki a támogató eszközök és 
technológiák használatát, amennyiben a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek 
csoportjainak arra szükségük van;

Or. en

Módosítás 337
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „funkcióképességükben korlátozott 
személyek”: olyan személyek, akik 
állandóan vagy ideiglenesen, fizikai, 
értelmi, szellemi vagy érzékszervi 
károsodással, életkorral összefüggő, vagy 
más, az emberi test teljesítőképességével 
kapcsolatos fogyatékossággal élnek, amely 
különféle akadályokkal párosulva a 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
korlátozott hozzáférésüket eredményezi, 
ami olyan helyzethez vezet, amelyben a 
termékek és szolgáltatások sajátos 
igényeikhez való adaptációja szükséges;

(3) „funkcióképességükben korlátozott 
személyek”: olyan személyek, akik 
állandóan vagy ideiglenesen, fizikai, 
értelmi, kognitív, szellemi vagy 
érzékszervi károsodással, életkorral 
összefüggő, vagy más, az emberi test 
teljesítőképességével kapcsolatos 
fogyatékossággal élnek, amely különféle 
akadályokkal párosulva a termékekhez és 
szolgáltatásokhoz való korlátozott 
hozzáférésüket eredményezi, ami olyan 
helyzethez vezet, amelyben a termékek és 
szolgáltatások sajátos igényeikhez való 
adaptációja szükséges;

Or. fi

Módosítás 338
Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „fogyatékossággal élő személyek”: 
olyan személyek, akik hosszan tartó fizikai, 
értelmi, szellemi vagy érzékszervi 
károsodással élnek, amely számos egyéb 
akadállyal együtt korlátozhatja teljes, 
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
szerepvállalásukat;

(4) „fogyatékossággal élő személyek”: 
olyan személyek, akik hosszan tartó fizikai, 
értelmi, megértési, szellemi vagy 
érzékszervi károsodással élnek, amely 
számos egyéb akadállyal együtt 
korlátozhatja teljes, hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalásukat;

Or. fi

Módosítás 339
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés”: 
a nyújtott audiovizuális 
médiaszolgáltatások igénybevételének 
lehetővé tételéhez szükséges 
szolgáltatások, különösen az audiovizuális 
médiaszolgáltatások közvetítésének 
különféle eszközei, amennyiben e 
szolgáltatásokra a 2010/13/EU irányelv 
nem terjed ki;

Or. en

Módosítás 340
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „e-könyv”: digitális vagy 
elektronikus könyv, amelyet egy 
weboldalról való letöltéssel vagy webes 
streaming (adatfolyam) útján 
biztosítanak, hogy az számítógépen, 
okostelefonon, e-könyv-olvasón vagy más 
olvasási rendszeren megtekinthető legyen;

Or. en

Módosítás 341
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. „weboldal”: a weboldalak 
valamennyi verziója, köztük a mobil 
eszközzel vagy bármilyen egyéb eszközzel 
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való elérés céljából kialakított verziók is. 
Amennyiben egy weboldal tulajdonosai 
által tervezett alkalmazások a weboldalhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat kínálnak, 
akkor a meghatározás ezekre az 
alkalmazásokra is kiterjed;

Or. en

Módosítás 342
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „telefonszolgáltatások”: a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv48 2. cikke c) pontjában 
meghatározott szolgáltatások;

törölve

__________________

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról (HL L 108., 
2002.4.24., 33. o.).

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlésről szóló európai jogszabály felülvizsgálata jelenleg folyik; az előadó 
ezért úgy gondolja, hogy ezt helyesebb az ágazatspecifikus jogszabályban lefedni.

Módosítás 343
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés



AM\1116870HU.docx 103/155 PE599.675v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „telefonszolgáltatások”: a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv48 2. cikke c) pontjában 
meghatározott szolgáltatások;

7. „személyközi kommunikációs 
szolgáltatások”: a(z) ..... európai 
parlamenti és tanácsi irányelv48 2. cikke 5.
pontjában meghatározott szolgáltatások; 

__________________ __________________

48 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
március 7-i 2002/21/EK irányelve az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról (HL L 108., 
2002.4.24., 33. o.).

48 Az Európai Parlament és a Tanács .....
irányelve az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról (HL L 
...).

Or. en

Módosítás 344
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „visszahívás”: minden olyan 
intézkedés, amelynek célja egy a 
gazdasági szereplők által a 
végfelhasználók számára hozzáférhetővé 
tett termék kivonása a piacról;

törölve

Or. en

Módosítás 345
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. „banki szolgáltatások”: a 
fogyasztók számára az Unióban a 
2014/92/EU értelmében vett alapszintű 
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fizetési számla nyitását és használatát 
lehetővé tevő szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 346
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „e-kereskedelem”: a termékek és 
szolgáltatások online értékesítése.

21. „online piactér”: olyan digitális 
szolgáltatás, amely a 2013/11/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. cikke 
(1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott fogyasztók számára 
lehetővé teszi, hogy az online piactér 
honlapján vagy az említett irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott kereskedőnek az online 
piactér által nyújtott számítástechnikai 
szolgáltatásokat felhasználó weboldalán 
keresztül online adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződéseket kössenek;

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. május 21-i 2013/11/EU a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint 
a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról (fogyasztói 
alternatív vitarendezési irányelv) (HL L 
165., 2013.6.18., 63. o.).

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. „támogató technológia”: bármely 
olyan beszerzett árucikk, készülék vagy 
termékrendszer, amelyet a 
funkcióképességükben korlátozott 
személyek, a fogyatékossággal élő 
személyek és az idősebbek funkcionális 
képességeinek fokozására, fenntartására 
vagy javítására használnak;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. „támogató technológia”: bármely 
olyan kereskedelmi jelleggel beszerzett 
árucikk, berendezési tárgy vagy 
termékrendszer, ezek módosított vagy 
igényre szabott változata, amelyet a 
fogyatékossággal élő személyek 
funkcionális képességeinek fokozására, 
fenntartására vagy javítására használnak;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21b. „különleges hozzáférhetőségi 
szolgáltatás”: olyan szolgáltatás – például 
hangzó kísérőszöveg, feliratok a siketek és 



PE599.675v01-00 106/155 AM\1116870HU.docx

HU

nagyothallók számára, illetve jelnyelv –, 
amely a fogyatékossággal élő személyek 
számára javítja az audiovizuális 
tartalmak, nevezetesen a műsorok 
hozzáférhetőségét;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21c. „feliratok a siketek és 
nagyothallók számára”: a beszéd és nem 
beszéd jellegű hangzó információnak a 
médiatartalom megértéséhez szükséges 
szinkronizált, vizuális, szöveges 
alternatívái;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21d. „hangzó kísérőszöveg”: olyan 
kiegészítő, a párbeszéddel egybeszőtt 
hangos narratíva, amely leírja az 
audiovizuális médiumok vizuális 
tartalmának azon fontos jellemzőit, 
amelyeket kizárólag a fő hangsávból nem 
lehet megérteni;

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21e. „hangos feliratok” vagy „hangzó 
feliratok”: a nemzeti nyelven hangosan 
felolvasott feliratok, amennyiben a 
hangzó beszéd eltérő nyelven van;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21f. „közvetítő szolgáltatások”: olyan, 
tolmácsok által működtetett telefonos 
szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a 
siketek vagy nagyothallók vagy 
beszédzavarral sújtott emberek számára, 
hogy tolmács közvetítésével telefonon 
kommunikáljanak egy olyan személlyel, 
aki egy fogyatékosság nélkül élő személy 
képességeivel „funkcionálisan azonos” 
módon képesek hallani;

Or. en

Módosítás 354
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 21 g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21g. „valós idejű szöveg”: olyan 
szövegtovábbítást használó 
kommunikáció, amely során a 
karaktereket a gépeléssel egy időben 
továbbítják egy terminálon keresztül oly 
módon, hogy a kommunikációt a 
felhasználó folyamatosnak érzékeli;

Or. en

Módosítás 355
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
termékek és szolgáltatások e cikk (2)–(9) 
bekezdésével összhangban megfeleljenek 
az I. mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
termékek és szolgáltatások e cikk (2)–(9) 
bekezdésével összhangban megfeleljenek 
az I. mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. A hozzáférhetőség 
céljának eléréséhez megengedhető a 
támogató technológia alkalmazása.

Or. en

Módosítás 356
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
termékek és szolgáltatások e cikk (2)–(9) 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
termékek és szolgáltatások e cikk (2)–(9) 
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bekezdésével összhangban megfeleljenek 
az I. mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek.

bekezdésével összhangban megfeleljenek 
az I. mellékletben foglalt, az illetékes 
hatóságok által megszabott
hozzáférhetőségi követelményeknek.

Or. ro

Módosítás 357
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános rendeltetésű 
számítógépes hardverek és operációs 
rendszerek megfelelnek az I. melléklet I. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(2) Az általános rendeltetésű 
számítógépes hardverek és operációs 
rendszerek, valamint a felhasználói felület 
segítségével működtetett háztartási 
készülékek megfelelnek az I. melléklet I. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 358
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános rendeltetésű 
számítógépes hardverek és operációs 
rendszerek megfelelnek az I. melléklet I. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(2) Az általános rendeltetésű 
számítógépes hardverek és operációs 
rendszerek valamennyi tagállamban
megfelelnek az I. melléklet I. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

Or. ro

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános rendeltetésű 
számítógépes hardverek és operációs 
rendszerek megfelelnek az I. melléklet I. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(2) Az általános rendeltetésű 
számítógépes hardverek és operációs 
rendszerek, valamint e-könyv-olvasók
megfelelnek az I. melléklet I. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus könyvek olvasását lehetővé tevő bármely eszköznek hozzáférhetőnek kell 
lennie, mivel az elektronikus könyvek formátuma technológiailag semleges.

Módosítás 360
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták és önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták megfelelnek az I. 
melléklet II. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták, önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták és fizetési 
terminálok megfelelnek az I. melléklet II. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták és önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták megfelelnek az I. 
melléklet II. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(3) Az önkiszolgáló terminálok, így
bankjegykiadó automaták, jegykiadó 
automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 
automaták megfelelő száma megfelel az I. 
melléklet II. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. de

Módosítás 362
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták és önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták megfelelnek az I. 
melléklet II. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták, önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták és fizetési 
terminálok megfelelnek az I. melléklet II. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. it

Módosítás 363
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták és önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták megfelelnek az I. 
melléklet II. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták, önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták és fizetési 
terminálok megfelelnek az I. melléklet II. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.
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Or. en

Módosítás 364
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
3. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták és önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták megfelelnek az I. 
melléklet II. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: fizetési terminálok,
bankjegykiadó automaták, jegykiadó 
automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 
automaták megfelelnek az I. melléklet II. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták és önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták megfelelnek az I. 
melléklet II. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(3) A következő önkiszolgáló 
terminálok: bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták, fizetési terminálok
és önkiszolgáló utasfelvételi automaták 
megfelelnek az I. melléklet II. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban az elektronikus fizetések legelterjedtebb formája a fizetési terminálon keresztül 
történő fizetés. A fizetési terminálok hozzáférhetőbbé tétele segíthet abban, hogy a tagállamok 
megfeleljenek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkében 
foglalt kötelezettségeiknek.
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Módosítás 366
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A telefonszolgáltatások, ideértve a 
segélyhívó szolgálatokat és a kapcsolódó, 
fejlett számítástechnikai kapacitású 
fogyasztói végberendezéseket, megfelelnek 
az I. melléklet III. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

törölve

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlésről szóló európai jogszabály felülvizsgálata jelenleg folyik; az előadó 
ezért úgy gondolja, hogy ezt helyesebb az ágazatspecifikus jogszabályban lefedni.

Módosítás 367
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A telefonszolgáltatások, ideértve a 
segélyhívó szolgálatokat és a kapcsolódó, 
fejlett számítástechnikai kapacitású 
fogyasztói végberendezéseket, megfelelnek 
az I. melléklet III. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

(4) A személyközi kommunikációs 
szolgáltatások, ideértve a segélyhívó 
szolgálatokat és a kapcsolódó, fejlett 
számítástechnikai kapacitású fogyasztói 
végberendezéseket, megfelelnek az I. 
melléklet III. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 368
Igor Šoltes
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A telefonszolgáltatások, ideértve a 
segélyhívó szolgálatokat és a kapcsolódó, 
fejlett számítástechnikai kapacitású 
fogyasztói végberendezéseket, megfelelnek 
az I. melléklet III. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

(4) A telefonszolgáltatások, ideértve a 
segélyhívó szolgálatokat és a kapcsolódó, 
fejlett számítástechnikai kapacitású 
fogyasztói végberendezéseket, megfelelnek 
az I. melléklet III. szakaszában 
meghatározott követelményeknek. A 
tagállamok biztosítják legalább egy 
szövegalapú közvetítő szolgáltatás és egy 
videoalapú közvetítő szolgáltatás 
rendelkezésre állását a tagállam teljes 
területén, továbbá a felhasználók 
szervezeteivel – többek között a 
fogyatékossággal élő személyeket 
képviselő szervezetekkel – konzultálva 
folyamatosan biztosítják, hogy ezek a 
közvetítő szolgáltatások interoperábilisak 
legyenek a telefonos szolgáltatásokkal. A 
tagállamok biztosítják továbbá, hogy az 
audio-, a video- és a valós idejű szöveges 
kommunikáció (szimultán 
kommunikáció) a nemzeti, regionális és 
helyi sürgősségi szolgálatok 
rendelkezésére álljon.

Or. en

Módosítás 369
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a kapcsolódó, 
fejlett számítástechnikai kapacitású
fogyasztói berendezések megfelelnek az I. 
melléklet IV. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(5) Az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 
fogyasztói végberendezések, valamint a 
weboldalak architektúrája és az 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
mobilalkalmazásai megfelelnek az I. 
melléklet IV. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.



AM\1116870HU.docx 115/155 PE599.675v01-00

HU

Or. en

Módosítás 370
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a kapcsolódó, 
fejlett számítástechnikai kapacitású 
fogyasztói berendezések megfelelnek az I. 
melléklet IV. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(5) Az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokon belül a weboldalak 
és a mobil alapú szolgáltatások és a 
kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 
kapacitású fogyasztói berendezések 
megfelelnek az I. melléklet IV. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálata jelenleg folyik. A 
hozzáférhetőségi követelményeket ezért ebbe az irányelvbe kell beilleszteni. Ez az irányelv 
azonban nem öleli fel a weboldalakat, a mobilalkalmazásokat és az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó berendezéseket. Ezért javasoljuk, hogy azok a kiskapukat 
elkerülendő maradjanak a jogszabályban.

Módosítás 371
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 27. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott időponton belül az 
Unióban műsorszolgáltatást nyújtó 
audiovizuális médiaszolgáltatók a 
következők szerint teszik hozzáférhetővé 
szolgáltatásaikat:

– a teljes programkínálat legalább 75%-a 
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tartalmaz feliratokat a siketek és 
nagyothallók számára;

– a nemzeti nyelven feliratozott teljes 
programkínálat legalább 75%-a 
tartalmazzon hangos feliratokat;

– a teljes programkínálat legalább 5%-a 
tartalmaz jelnyelvre történő tolmácsolást.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások, a 
személyszállítási szolgáltatásokhoz 
használt weboldalak, mobileszköz-alapú 
szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 
rendszerek és valós idejű tájékoztatás 
nyújtására szolgáló és önkiszolgáló 
terminálok, jegykiadó automaták és 
önkiszolgáló utasfelvételi automaták 
megfelelnek az I. melléklet V. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

(6) A légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások, a 
személyszállítási szolgáltatásokhoz 
használt weboldalak, mobileszköz-alapú 
szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 
rendszerek és valós idejű tájékoztatás 
nyújtására szolgáló és önkiszolgáló 
terminálok, jegykiadó automaták és 
önkiszolgáló utasfelvételi automaták 
megfelelő száma megfelel az I. melléklet 
V. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. de

Módosítás 373
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások, a 
személyszállítási szolgáltatásokhoz 

(6) A légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások és az 
intermodális személyszállítási 
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használt weboldalak, mobileszköz-alapú 
szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 
rendszerek és valós idejű tájékoztatás 
nyújtására szolgáló és önkiszolgáló 
terminálok, jegykiadó automaták és 
önkiszolgáló utasfelvételi automaták 
megfelelnek az I. melléklet V. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

szolgáltatások, a személyszállítási 
szolgáltatásokhoz használt weboldalak, 
mobileszköz-alapú szolgáltatások, 
intelligens jegyértékesítési rendszerek és 
valós idejű tájékoztatás nyújtására szolgáló 
és önkiszolgáló terminálok, jegykiadó 
automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 
automaták I. melléklet V. szakaszában 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelését csak arra az esetre írják elő, 
ha e követelményeket a következő idevágó 
lex specialis még nem tartalmazza:

– a vasúti közlekedés tekintetében az 
1371/2007/EK rendelet, az 1300/2014/EU 
rendelet és a 454/2011/EU rendelet,

– az autóbusszal való közlekedés 
tekintetében a 181/2011/EU rendelet,

– a tengeri és belvízi hajózás tekintetében 
az 1177/2010/EU rendelet,

– a légi közlekedés tekintetében pedig az 
1107/2006/EK rendelet.

Or. de

Indokolás

Már érvényben vannak a közlekedési ágazaton belüli hozzáférhetőséget szabályozó 
rendeletek, amelyeket sem megkerülni, sem aláásni nem szabad. Ezt az irányelvet a már 
hatályos jogi aktusokat kiegészítő jogi aktusnak kell tekinteni, máskülönben 
jogbizonytalanság keletkezne.

Módosítás 374
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások, a 
személyszállítási szolgáltatásokhoz 
használt weboldalak, mobileszköz-alapú 
szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 
rendszerek és valós idejű tájékoztatás 

(6) A légi, közúti, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások, a 
személyszállítási szolgáltatásokhoz 
használt weboldalak, mobileszköz-alapú 
szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 
rendszerek és valós idejű tájékoztatás 
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nyújtására szolgáló és önkiszolgáló 
terminálok, jegykiadó automaták és 
önkiszolgáló utasfelvételi automaták 
megfelelnek az I. melléklet V. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

nyújtására szolgáló és önkiszolgáló 
terminálok, jegykiadó automaták és 
önkiszolgáló utasfelvételi automaták 
megfelelnek az I. melléklet V. szakaszában 
meghatározott követelményeknek és 
hozzáférhetőek a fogyatékossággal élő 
személyek számára.

Or. ro

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A banki szolgáltatások, a banki 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ideértve a bankjegykiadó 
automatákat is, megfelelnek az I. 
melléklet VI. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(7) A banki szolgáltatások, a banki 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ezen belül a bankjegykiadó 
automaták megfelelő száma megfelel az I. 
melléklet VI. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A banki szolgáltatások, a banki 
szolgáltatások nyújtására szolgáló
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ideértve a bankjegykiadó 
automatákat is, megfelelnek az I. melléklet 

(7) A banki és pénzforgalmi
szolgáltatások, ezen belül a weboldalak, a 
mobileszköz-alapú banki és pénzforgalmi
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ideértve a banki és 
pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására 
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VI. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

szolgáló fizetési terminálokat és
bankjegykiadó automatákat is, megfelelnek 
az I. melléklet VI. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban az elektronikus fizetések legelterjedtebb formája a fizetési terminálon keresztül 
történő fizetés. A fizetési terminálok hozzáférhetőbbé tétele segíthet abban, hogy a tagállamok 
megfeleljenek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkében 
foglalt kötelezettségeiknek.

Módosítás 377
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A banki szolgáltatások, a banki 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ideértve a bankjegykiadó 
automatákat is, megfelelnek az I. melléklet 
VI. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(7) A banki szolgáltatások, a banki 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ideértve a banki szolgáltatások 
nyújtására használt bankjegykiadó 
automatákat és a fizetési terminálokat is, 
megfelelnek az I. melléklet VI. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. it

Módosítás 378
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A banki szolgáltatások, a banki (7) A banki szolgáltatások, a banki 



PE599.675v01-00 120/155 AM\1116870HU.docx

HU

szolgáltatások nyújtására szolgáló 
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ideértve a bankjegykiadó 
automatákat is, megfelelnek az I. melléklet 
VI. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

szolgáltatások nyújtására szolgáló 
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ideértve a fizetési terminálokat 
és a bankjegykiadó automatákat is, 
megfelelnek az I. melléklet VI. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 379
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A banki szolgáltatások, a banki 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és az önkiszolgáló 
terminálok, ideértve a bankjegykiadó 
automatákat is, megfelelnek az I. melléklet 
VI. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(7) A banki szolgáltatások, a banki 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
weboldalak, a mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások és a fizetési terminálok, 
valamint az önkiszolgáló terminálok, 
ideértve a bankjegykiadó automatákat is, 
megfelelnek az I. melléklet VI. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 380
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az elektronikus könyvek 
megfelelnek az I. melléklet VII. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(8) Az elektronikus könyvek és a 
kapcsolódó berendezések megfelelnek az I. 
melléklet VII. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az elektronikus könyvek 
megfelelnek az I. melléklet VII. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

(8) Az elektronikus könyvek és e-
könyv-olvasók megfelelnek az I. melléklet 
VII. szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus könyvek olvasását lehetővé tevő bármely eszköznek hozzáférhetőnek kell 
lennie, mivel az elektronikus könyvek formátuma technológiailag semleges.

Módosítás 382
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az elektronikus kereskedelem 
megfelel az I. melléklet VIII. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

(9) Az online piacterek megfelelnek az 
I. melléklet VIII. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 383
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az elektronikus kereskedelem 
megfelel az I. melléklet VIII. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

(9) Az elektronikus kereskedelem, a 
termékek és szolgáltatók honlapjai, média 
és híroldalak, online platformok és 
közösségi média megfelelnek az I. 
melléklet VIII. szakaszában meghatározott 
követelményeknek. A felhasználók által 
előállított tartalmak mentesülnek az I. 
melléklet VIII. szakaszában 
meghatározott követelmények alól, a 
rendelkezésre álló tartalomszerkesztői 
eszközöknek azonban hozzáférhetőnek 
kell lenniük a fogyatékossággal élő 
személyek számára, és meg kell 
könnyíteniük a hozzáférhető tartalmak 
létrehozását.

Or. en

Módosítás 384
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az elektronikus kereskedelem 
megfelel az I. melléklet VIII. szakaszában 
meghatározott követelményeknek.

(9) Az elektronikus kereskedelem, az 
internetes média- és híroldalak, az online 
platformok és a közösségi média 
megfelelnek az I. melléklet VIII. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 385
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy előírják-e a személyszállítási 
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
által használt épített környezet, ideértve a 
szolgáltatók és az infrastruktúra-
üzemeltetők által kezelt környezetet, 
valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet és a 
telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központok és üzletek 
megfelelését az I. melléklet X. 
szakaszában meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek, 
annak érdekében, hogy azokat a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek a 
lehető legnagyobb mértékben igénybe 
vehessék.

törölve

Or. en

Indokolás

Az új 3a. cikk lép a helyébe.

Módosítás 386
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy előírják-e a személyszállítási 
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
által használt épített környezet, ideértve a 
szolgáltatók és az infrastruktúra-
üzemeltetők által kezelt környezetet, 
valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet és a 

(10) A tagállamok biztosítják, hogy a 
személyszállítási szolgáltatásokat igénybe 
vevő ügyfelek által használt épített 
környezet, ideértve a szolgáltatók és az 
infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 
környezetet, valamint a banki 
szolgáltatások ügyfelei által használt épített 
környezet és a telefonszolgáltatóhoz 
tartozó ügyfélszolgálati központok és 
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telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központok és üzletek 
megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, annak érdekében, hogy 
azokat a funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

üzletek, továbbá az ezen irányelvben 
szereplő bármely más szolgáltatás, illetve 
bármely termék vásárlási helye
megfeleljenek az I. melléklet X. 
szakaszában meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek, annak 
érdekében, hogy azokat a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy előírják-e a személyszállítási 
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
által használt épített környezet, ideértve a 
szolgáltatók és az infrastruktúra-
üzemeltetők által kezelt környezetet, 
valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet és a 
telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központok és üzletek 
megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, annak érdekében, hogy 
azokat a funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

(10) A tagállamok biztosítják, hogy a 
személyszállítási szolgáltatásokat igénybe 
vevő ügyfelek által használt épített 
környezet, ideértve a szolgáltatók és az 
infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 
környezetet, valamint a banki 
szolgáltatások ügyfelei által használt épített 
környezet és a telefonszolgáltatóhoz 
tartozó ügyfélszolgálati központok és 
üzletek, továbbá az ezen irányelvben 
szereplő bármely más szolgáltatás, illetve 
bármely termék vásárlási helye
megfeleljenek az I. melléklet X. 
szakaszában meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek, annak 
érdekében, hogy azokat a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

Or. en



AM\1116870HU.docx 125/155 PE599.675v01-00

HU

Indokolás

Az épített környezet hozzáférhetővé tétele segíthet abban, hogy a tagállamok megfeleljenek a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkében foglalt 
kötelezettségeiknek.

Módosítás 388
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy előírják-e a személyszállítási 
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
által használt épített környezet, ideértve a 
szolgáltatók és az infrastruktúra-
üzemeltetők által kezelt környezetet, 
valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet és a 
telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központok és üzletek 
megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, annak érdekében, hogy 
azokat a funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően biztosítják, 
hogy a személyszállítási szolgáltatásokat 
igénybe vevő ügyfelek által használt épített 
környezet, ideértve a szolgáltatók és az 
infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 
környezetet, valamint a banki 
szolgáltatások ügyfelei által használt épített 
környezet és a telefonszolgáltatóhoz 
tartozó ügyfélszolgálati központok és 
üzletek, továbbá az ezen irányelvben 
felsorolt bármely más szolgáltatás, illetve 
bármely termék vásárlási helye
megfeleljenek az I. melléklet X. 
szakaszában meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek, annak 
érdekében, hogy azokat a 
funkcióképességükben korlátozott és a 
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

Or. en

Módosítás 389
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy i a személyszállítási szolgáltatásokat 
igénybe vevő ügyfelek által használt épített 
környezet, ideértve a szolgáltatók és az 
infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 
környezetet, valamint a banki 
szolgáltatások ügyfelei által használt épített 
környezet és a telefonszolgáltatóhoz 
tartozó ügyfélszolgálati központok és 
üzletek megfelelését az I. melléklet X. 
szakaszában meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek, annak 
érdekében, hogy azokat a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek a 
lehető legnagyobb mértékben igénybe 
vehessék.

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy csak az új infrastruktúra építését és 
a jelentős felújításokat illetően írják-e elő
a személyszállítási szolgáltatásokat 
igénybe vevő ügyfelek által használt épített 
környezet, ideértve a szolgáltatók és az 
infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 
környezetet, valamint a banki 
szolgáltatások ügyfelei által használt épített 
környezet és a telefonszolgáltatóhoz 
tartozó ügyfélszolgálati központok és 
üzletek megfelelését az I. melléklet X. 
szakaszában meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek, annak 
érdekében, hogy azokat a fogyatékossággal 
élő személyek a lehető legnagyobb 
mértékben igénybe vehessék.

Or. en

Módosítás 390
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy előírják-e a személyszállítási 
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
által használt épített környezet, ideértve a 
szolgáltatók és az infrastruktúra-
üzemeltetők által kezelt környezetet, 
valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet és a 
telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központok és üzletek 
megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, annak érdekében, hogy 
azokat a funkcióképességükben 

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy előírják-e a személyszállítási
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
által használt épített környezet, ideértve a 
szolgáltatók és az infrastruktúra-
üzemeltetők által kezelt környezetet, 
valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet és a 
telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központok és üzletek 
megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, annak érdekében, hogy 
azokat a fogyatékossággal élő személyek a 
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korlátozott, többek között a
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

lehető legnagyobb mértékben igénybe 
vehessék.

Or. en

Módosítás 391
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 
hogy előírják-e a személyszállítási 
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
által használt épített környezet, ideértve a 
szolgáltatók és az infrastruktúra-
üzemeltetők által kezelt környezetet, 
valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet és a 
telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központok és üzletek
megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, annak érdekében, hogy 
azokat a funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

(10) A tagállamok garantálják, hogy a 
személyszállítási szolgáltatásokat igénybe 
vevő ügyfelek által használt épített 
környezet – ideértve a szolgáltatók és az 
infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 
környezetet, valamint a banki 
szolgáltatások ügyfelei által használt épített 
környezetet és a telefonszolgáltatóhoz 
tartozó ügyfélszolgálati központokat és 
üzleteket – megfeleljen az I. melléklet X. 
szakaszában meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek, annak 
érdekében, hogy azokat a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek a 
lehető legnagyobb mértékben igénybe 
vehessék.

Or. it

Módosítás 392
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 
feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 

(10) A tagállamok garantálják a 
személyszállítási szolgáltatásokat igénybe 
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hogy előírják-e a személyszállítási 
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
által használt épített környezet, ideértve a 
szolgáltatók és az infrastruktúra-
üzemeltetők által kezelt környezetet, 
valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 
által használt épített környezet és a 
telefonszolgáltatóhoz tartozó 
ügyfélszolgálati központok és üzletek 
megfelelését az I. melléklet X. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, annak érdekében, hogy 
azokat a funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek a lehető 
legnagyobb mértékben igénybe vehessék.

vevő ügyfelek által használt épített 
környezet, ideértve a szolgáltatók és az 
infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt 
környezetet, valamint a banki 
szolgáltatások ügyfelei által használt épített 
környezet és a telefonszolgáltatóhoz 
tartozó ügyfélszolgálati központok és 
üzletek megfelelését az I. melléklet X. 
szakaszában meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek, annak 
érdekében, hogy azokat a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek a 
lehető legnagyobb mértékben igénybe 
vehessék.

Or. en

Módosítás 393
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A szálláshely-szolgáltatások 
megfelelnek az I. melléklet VIII. és X. 
szakaszában meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 394
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

Épített környezet
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(1) A tagállamokat arra biztatják, 
hogy írják elő az 1. cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában említett elektronikus 
hírközlési szolgáltatások szolgáltatóinak, 
az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
említett személyszállítási szolgáltatások 
szolgáltatóinak és a kapcsolódó 
infrastruktúrák üzemeltetőinek, valamint 
az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
említett lakossági banki szolgáltatások 
szolgáltatóinak annak biztosítását, hogy a 
fogyasztóik által használt épített környezet 
megfeleljen az I. melléklet V. szakaszában 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek, hogy e 
szolgáltatásokat fogyatékossággal élő 
személyek is igénybe vehessék.

(2) Az épített környezettel 
kapcsolatban más uniós jogszabályokban 
meghatározott követelmények sérelme 
nélkül, a tagállamokat arra biztatják, 
hogy írják elő az épített környezet – ezen 
belül az utasok által használt közlekedési 
infrastruktúra, különösen a transzeurópai 
közlekedési hálózatba tartozó közlekedési 
infrastruktúra – I. mellékletben foglalt 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelését.

Or. en

Módosítás 395
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a hozzáférhetőségi 
követelményekkel összefüggő okokból 
nem akadályozhatják meg területükön 
olyan termékek és szolgáltatások 
forgalmazását, amelyek ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelnek.

A tagállamok a hozzáférhetőségi 
követelményekkel összefüggő okokból 
nem akadályozhatják meg területükön 
olyan termékek és szolgáltatások 
forgalmazását, amelyek ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelnek, és 
amennyiben azok nem sértik meg a 
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fogyasztóvédelmi szempontból előírt 
minőségi normákat.

Or. ro

Módosítás 396
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Termékeik forgalomba hozatalakor 
a gyártók biztosítják, hogy a termékek 
tervezése és gyártása a 3. cikkben előírt 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményekkel összhangban történt.

(1) Termékeik forgalomba hozatalakor 
a gyártók biztosítják, hogy a termékek 
tervezése és gyártása a 3. cikkben előírt 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményekkel összhangban történt, 
kivéve akkor, ha a funkcionális 
követelmények nem érhetők el, mivel a 
termék kiigazítása alapvető átalakítást 
igényelne vagy aránytalan terhet róna a 
gyártóra.

Or. en

Módosítás 397
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
követelmények akkor is teljesítettnek 
minősülnek, ha a gyártó harmadik felek 
alkalmazásainak, perifériális 
eszközöknek, szoftvereknek, hardvereknek 
vagy a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhető előfizetői 
berendezéseknek a használata mellett 
dönt.

Or. en
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Módosítás 398
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók a II. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően elkészítik a műszaki 
dokumentációt, és elvégzik vagy 
elvégeztetik az említett melléklet szerinti 
megfelelőségértékelési eljárást.

törölve

Or. en

Módosítás 399
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók a II. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően elkészítik a műszaki 
dokumentációt, és elvégzik vagy 
elvégeztetik az említett melléklet szerinti 
megfelelőségértékelési eljárást.

A gyártók dokumentálják, hogy hogyan 
érték el a vonatkozó, I. mellékletben 
meghatározott funkcionális kritériumokat 
a termék rendeltetési célja alapján. A 
gyártók dönthetik el, hogy hogyan 
dokumentálják az I. mellékletnek való 
megfelelést. Ez magában foglalhatja a 
funkcionális kritériumok eléréséhez 
használt szabványok felsorolását vagy az 
arra vonatkozó részletes információkat, 
hogy hogyan teljesítették a funkcionális 
kritériumokat, vagy hogy termékeik 
milyen mértékben teljesítik a 
kritériumokat. Amennyiben nem releváns 
a rendeltetésszerű felhasználás vagy a 
technológia megvalósíthatósága 
szempontjából, magyarázat adható.

Or. en
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Indokolás

A CE-jelölést megfelelőnek tartják a hozzáférhetőségi követelmények tekintetében, ezért 
javasoljuk, hogy a gyártók által biztosítandó alternatív dokumentáció lépjen a megfelelőség-
ellenőrzési eljárás helyébe.

Módosítás 400
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a CE-jelölést.

törölve

Or. en

Módosítás 401
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a CE-jelölést.

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 402
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen



AM\1116870HU.docx 133/155 PE599.675v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a CE-jelölést.

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 403
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a CE-jelölést.

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a CE-jelölést. A 
hozzáférhetőségre vonatkozó további, 
egyértelmű utalást is szerepeltetnek, mint 
például „hozzáférhető termék”.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
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alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a CE-jelölést.

alkalmazandó hozzáférhetőségi 
követelményeknek, a gyártók elkészítik az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és 
elhelyezik a CE-jelölést. A 
hozzáférhetőségre vonatkozó további, 
egyértelmű utalást is szerepeltetnek.

Or. en

Indokolás

A hozzáférhetőségre vonatkozó egyértelmű utalás lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy 
megalapozottan döntsenek.

Módosítás 405
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók gondoskodnak a 
sorozatgyártás megfelelőségének 
fenntartását szolgáló folyamatokról. 
Megfelelően figyelembe kell venniük a 
termék tervezésének és jellemzőinek 
változásait, valamint azon harmonizált 
szabványok vagy műszaki előírások 
változásait, amelyek alapján a termék 
megfelelőségét megállapították.

törölve

Or. en

Módosítás 406
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók gondoskodnak a 
sorozatgyártás megfelelőségének

(3) A gyártók gondoskodnak a 
sorozatgyártás dokumentálásának
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fenntartását szolgáló folyamatokról. 
Megfelelően figyelembe kell venniük a 
termék tervezésének és jellemzőinek 
változásait, valamint azon harmonizált 
szabványok vagy műszaki előírások 
változásait, amelyek alapján a termék 
megfelelőségét megállapították.

fenntartását szolgáló folyamatokról. 
Megfelelően figyelembe kell venni a 
termék tervezésének és jellemzőinek 
változásait, valamint azon harmonizált 
szabványok vagy egyéb műszaki előírások 
változásait, amelyekre a termék hivatkozik.

Or. en

Módosítás 407
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártók nyilvántartást vezetnek 
ezekről a nem megfelelő termékekről, 
valamint a termékvisszahívásokról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót 
minden ilyen intézkedésről.

törölve

Or. en

Módosítás 408
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártók nyilvántartást vezetnek 
ezekről a nem megfelelő termékekről, 
valamint a termékvisszahívásokról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót 
minden ilyen intézkedésről.

(4) A gyártók nyilvántartást vezetnek a 
panaszokról, ezekről a nem megfelelő 
termékekről, és folyamatosan tájékoztatják 
a forgalmazót minden ilyen intézkedésről.

Or. en
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Módosítás 409
Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pascal Arimont

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam döntésének megfelelően.

törölve

Or. de

Indokolás

Az I. melléklet már felsorolja e kötelezettséget.

Módosítás 410
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam döntésének megfelelően.

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
tagállam hivatalos nyelvén az érintett 
tagállam döntésének megfelelően.

Or. ro

Módosítás 411
Anneleen Van Bossuyt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam döntésének megfelelően.

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást a fogyasztók és végfelhasználók 
által könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam döntésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 412
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam döntésének megfelelően.

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam döntésének megfelelően. A 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót hozzáférhető és többféle 
formátumban kell a fogyasztók számára 
biztosítani.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 

(7) A gyártók gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
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fogyasztók és végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam döntésének megfelelően.

fogyasztók és végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven az érintett 
tagállam döntésének megfelelően. A 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót hozzáférhető és többféle 
formátumban kell a fogyasztók számára 
biztosítani.

Or. en

Indokolás

A termékek és szolgáltatások biztonságos használata a hozzáférhetőség egyik alapvető eleme. 
A használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót hozzáférhető és többféle formátumban kell a 
fogyasztók számára biztosítani.

Módosítás 414
Anneleen Van Bossuyt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve okkal feltételezi, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, 
haladéktalanul meghozza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e termék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, és 
adott esetben kivonja a terméket a 
forgalomból vagy visszahívja azt. Továbbá 
ha a termékkel kapcsolatban 
hozzáférhetőségi kockázat merül fel, a 
gyártók erről tájékoztatják azoknak a 
tagállamoknak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyeknek piacán 
forgalomba hozták a terméket, és 
megadják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós intézkedéseket.

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve okkal feltételezi, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, 
haladéktalanul meghozza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e termék 
megfelelőségének biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 415
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve okkal feltételezi, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, 
haladéktalanul meghozza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e termék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, és
adott esetben kivonja a terméket a 
forgalomból vagy visszahívja azt. Továbbá 
ha a termékkel kapcsolatban 
hozzáférhetőségi kockázat merül fel, a 
gyártók erről tájékoztatják azoknak a 
tagállamoknak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyeknek piacán forgalomba 
hozták a terméket, és megadják különösen 
az előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve okkal feltételezi, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, 
haladéktalanul meghozza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e termék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, 
vagy adott esetben kivonja a terméket a 
forgalomból. Továbbá ha a termék nem 
felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, 
a gyártók erről haladéktalanul tájékoztatják 
azoknak a tagállamoknak az illetékes 
nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán 
forgalomba hozták a terméket, és megadják 
különösen az előírások megsértésének 
részleteit és a meghozott korrekciós 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 416
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve okkal feltételezi, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, 
haladéktalanul meghozza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e termék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, és 
adott esetben kivonja a terméket a 
forgalomból vagy visszahívja azt. Továbbá 
ha a termékkel kapcsolatban 
hozzáférhetőségi kockázat merül fel, a 

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve okkal feltételezi, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, 
haladéktalanul meghozza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e termék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, és 
adott esetben kivonja a terméket a 
forgalomból. Továbbá ha a termékkel 
kapcsolatban biztonsági vagy egészségügyi
kockázat merül fel, a gyártók erről 



PE599.675v01-00 140/155 AM\1116870HU.docx

HU

gyártók erről tájékoztatják azoknak a 
tagállamoknak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyeknek piacán forgalomba 
hozták a terméket, és megadják különösen 
az előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek 
piacán forgalomba hozták a terméket, és 
megadják különösen az előírások 
megsértésének részleteit és a meghozott 
korrekciós intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 417
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve okkal feltételezi, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, 
haladéktalanul meghozza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e termék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, és 
adott esetben kivonja a terméket a 
forgalomból vagy visszahívja azt. Továbbá 
ha a termékkel kapcsolatban 
hozzáférhetőségi kockázat merül fel, a 
gyártók erről tájékoztatják azoknak a 
tagállamoknak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyeknek piacán forgalomba 
hozták a terméket, és megadják különösen 
az előírások megsértésének részleteit és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 
illetve okkal feltételezi, hogy az általa 
forgalomba hozott termék nem felel meg 
ezen irányelv rendelkezéseinek, 
haladéktalanul meghozza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket e termék 
megfelelőségének biztosítása érdekében, és 
adott esetben kivonja a terméket a 
forgalomból vagy visszahívja azt. Továbbá 
ha a termékkel kapcsolatban 
hozzáférhetőségi kockázat merül fel, a 
gyártók erről 24 órán belül tájékoztatják 
azoknak a tagállamoknak az illetékes 
nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán 
forgalomba hozták a terméket, és megadják 
különösen az előírások megsértésének 
részleteit és a meghozott korrekciós 
intézkedéseket.

Or. ro

Módosítás 418
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság kérésére átadja e hatóság részére a 
termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék összhangjának
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele a 3. cikkben foglalt 
követelményekkel való összhang
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 419
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság kérésére átadja e hatóság részére a 
termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, mégpedig a termék 
forgalmazási helye szerinti ország 
hivatalos nyelvén. Az említett hatóság 
felkérésére a gyártók együttműködnek vele 
az általuk forgalomba hozott termékek által 
képviselt kockázatok kiküszöbölése 
érdekében hozott intézkedések terén, 
valamint a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében.

Or. ro
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Módosítás 420
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

(9) A gyártó átadja az illetékes nemzeti 
hatóságoknak a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, mégpedig egy, az 
érintett hatóság számára könnyen érthető 
nyelven. Az említett hatóság felkérésére a 
gyártók együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 421
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártó egy illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja az említett 
hatóság számára a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt, 
mégpedig egy az e hatóság számára 
könnyen érthető nyelven. Az említett 
hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékekre vonatkozó 
megfelelőségi követelmények teljesítése
érdekében hozott intézkedések terén, 
valamint a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében.
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Or. en

Módosítás 422
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek 
megfelelésének biztosítása érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

E szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 
biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 
céljának. A fogyatékossággal élő személyek számára nem hozzáférhető termék nem jelent 
kockázatot. Nem felel meg az irányelvnek.

Módosítás 423
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
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és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek meg nem 
felelésének kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság 
részére a termék megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

(9) A gyártó valamely illetékes nemzeti 
hatóság kérésére átadja e hatóság részére a 
termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére a gyártók 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében 
hozott intézkedések terén, valamint a 3. 
cikkben foglalt követelményeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 425
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés– b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes nemzeti hatóságok 
felkérésére együttműködik velük a 
megbízása körébe tartozó termékek által 
képviselt veszélyek kiküszöbölése
érdekében tett intézkedések terén.

b) az illetékes nemzeti hatóságok 
felkérésére együttműködik velük a 
megbízása körébe tartozó termékekre 
vonatkozó megfelelőségi követelmények 
teljesítése érdekében tett intézkedések 
terén.

Or. en

Módosítás 426
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az importőr kizárólag megfelelő 
termékeket hozhat forgalomba a piacon.

(1) Az importőr kizárólag az uniós 
rendeletnek megfelelő termékeket hozhat 
forgalomba a piacon.

Or. ro

Módosítás 427
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalomba hozatala előtt 
az importőrök meggyőződnek arról, hogy a 
gyártó elvégezte a II. mellékletben 
meghatározott megfelelőségértékelési 
eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a 
gyártó elkészítette az említett mellékletben 
előírt műszaki dokumentációt, a terméken 
fel van tüntetve a CE-jelölés, és 
mellékelték hozzá az előírt dokumentációt, 
továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 5. 
cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott 

(2) A termék forgalomba hozatala előtt 
az importőrök meggyőződnek arról, hogy a 
gyártó dokumentálta, hogy hogyan érte el 
a vonatkozó, I. mellékletben 
meghatározott funkcionális kritériumokat 
a termék rendeltetési célja alapján, és 
hogy a gyártó megfelel a 5. cikk (2), (5) és 
(6) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.
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követelményeknek.

Or. en

Módosítás 428
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalomba hozatala előtt 
az importőrök meggyőződnek arról, hogy a 
gyártó elvégezte a II. mellékletben 
meghatározott megfelelőségértékelési 
eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a 
gyártó elkészítette az említett mellékletben 
előírt műszaki dokumentációt, a terméken 
fel van tüntetve a CE-jelölés, és
mellékelték hozzá az előírt dokumentációt, 
továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 5. 
cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

(2) A termék forgalomba hozatala előtt 
az importőrök meggyőződnek arról, hogy a 
termékek megfelelnek ezen irányelvnek. 
Megbizonyosodnak róla, hogy a 
termékekhez mellékelték az előírt 
dokumentációt, továbbá arról, hogy a 
gyártó megfelel a 5. cikk (5) és (6) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 429
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalomba hozatala előtt 
az importőrök meggyőződnek arról, hogy a 
gyártó elvégezte a II. mellékletben 
meghatározott megfelelőségértékelési 
eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a 
gyártó elkészítette az említett mellékletben 
előírt műszaki dokumentációt, a terméken 
fel van tüntetve a CE-jelölés, és
mellékelték hozzá az előírt dokumentációt, 
továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 5. 

(2) A termék forgalomba hozatala előtt 
az importőrök meggyőződnek arról, hogy a 
gyártó elvégezte a II. mellékletben 
meghatározott megfelelőségértékelési 
eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a 
gyártó elkészítette az említett mellékletben 
előírt műszaki dokumentációt, a termékhez
mellékelték az előírt dokumentációt, 
továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 5. 
cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott 
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cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.

követelményeknek.

Or. en

Módosítás 430
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg nem 
biztosították annak megfelelőségét. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék 
kockázatot jelent, az importőr erről 
tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, tájékoztatja a gyártót 
és a piacfelügyeleti hatóságot, és addig 
nem hozhatja forgalomba a terméket, amíg 
nem biztosították annak megfelelőségét.

Or. it

Módosítás 431
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg nem 
biztosították annak megfelelőségét. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék 
kockázatot jelent, az importőr erről 
tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a 

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg nem 
biztosították annak megfelelőségét. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék nem 
teljesíti a megfelelőségi követelményeket, 
az importőr erről tájékoztatja mind a 
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piacfelügyeleti hatóságokat. gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti 
hatóságokat.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg nem 
biztosították annak megfelelőségét. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék 
kockázatot jelent, az importőr erről 
tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg nem 
biztosították annak megfelelőségét. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék 
biztonsági vagy egészségügyi kockázatot 
jelent, az importőr erről tájékoztatja mind a 
gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti 
hatóságokat.

Or. de

Módosítás 433
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg nem 
biztosították annak megfelelőségét. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék 
kockázatot jelent, az importőr erről 
tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a 

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg nem 
biztosították annak megfelelőségét. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék 
biztonsági vagy egészségügyi kockázatot 
jelent, az importőr erről tájékoztatja mind a 
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piacfelügyeleti hatóságokat. gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti 
hatóságokat.

Or. en

Módosítás 434
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg nem 
biztosították annak megfelelőségét. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék 
kockázatot jelent, az importőr erről 
tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 
meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 
termék nem felel meg a 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek, addig nem hozhatja 
forgalomba a terméket, amíg meg nem 
felel a követelményeknek. Ezen 
túlmenően, amennyiben a termék 
kockázatot jelent, az importőr erről 
tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Or. en

Módosítás 435
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az importőrök gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a tájékoztatót a fogyasztók és 
más végfelhasználók által könnyen 
érthető nyelven az érintett tagállam 
döntésének megfelelően.

(5) Az importőrök gondoskodnak arról, 
hogy a termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a tájékoztatót a termék 
forgalmazási helye szerinti ország 
hivatalos nyelvén, az érintett tagállam 
döntésének megfelelően.

Or. ro
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Módosítás 436
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az importőrök nyilvántartást 
vezetnek a panaszokról, a nem megfelelő 
termékekről, valamint a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazót az ilyen 
intézkedésekről.

törölve

Or. en

Módosítás 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az importőrök nyilvántartást 
vezetnek a panaszokról, a nem megfelelő 
termékekről, valamint a 
termékvisszahívásokról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazót az ilyen 
intézkedésekről.

(7) Az importőrök nyilvántartást 
vezetnek a panaszokról és a nem megfelelő 
termékekről, és folyamatosan tájékoztatják 
a forgalmazót az ilyen intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 438
Anneleen Van Bossuyt, Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
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nem felel meg a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek, azonnal meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyekkel jár, az 
importőrök erről haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek 
piacán forgalmazták a terméket, és 
megadják a részleteket, különösen a nem 
megfelelőségre és a megtett korrekciós 
intézkedésekre vonatkozóan.

nem felel meg a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek, azonnal meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 439
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
nem felel meg a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek, azonnal meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyekkel jár, az importőrök 
erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak 
a tagállamoknak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyeknek piacán 
forgalmazták a terméket, és megadják a 
részleteket, különösen a nem 
megfelelőségre és a megtett korrekciós 
intézkedésekre vonatkozóan.

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
nem felel meg a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek, azonnal meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá 
ha a termék nem felel meg ezen irányelv 
rendelkezéseinek, az importőrök erről 
haladéktalanul tájékoztatják azoknak a 
tagállamoknak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyeknek piacán 
forgalmazták a terméket, és megadják a 
részleteket, különösen a nem 
megfelelőségre és a megtett korrekciós 
intézkedésekre vonatkozóan.

Or. it
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Módosítás 440
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
nem felel meg a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek, azonnal meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá ha 
a termék veszélyekkel jár, az importőrök 
erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak 
a tagállamoknak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyeknek piacán 
forgalmazták a terméket, és megadják a 
részleteket, különösen a nem 
megfelelőségre és a megtett korrekciós 
intézkedésekre vonatkozóan.

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
nem felel meg a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek, azonnal meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, adott esetben kivonják a 
forgalomból. Továbbá ha a termék 
biztonsági vagy egészségügyi veszélyekkel 
jár, az importőrök erről haladéktalanul 
tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek 
piacán forgalmazták a terméket, és 
megadják a részleteket, különösen a nem 
megfelelőségre és a megtett korrekciós 
intézkedésekre vonatkozóan.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
nem felel meg a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek, azonnal meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyekkel jár, az 
importőrök erről haladéktalanul 

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalomba hozott termék 
nem felel meg a 3. cikkben foglalt 
követelményeknek, azonnal meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket e 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá 
ha a termék biztonsági vagy egészségügyi
veszélyekkel jár, az importőrök erről 
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tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 
illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek 
piacán forgalmazták a terméket, és 
megadják a részleteket, különösen a nem 
megfelelőségre és a megtett korrekciós 
intézkedésekre vonatkozóan.

haladéktalanul tájékoztatják azoknak a 
tagállamoknak az illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyeknek piacán 
forgalmazták a terméket, és megadják a 
részleteket, különösen a nem 
megfelelőségre és a megtett korrekciós 
intézkedésekre vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 442
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja 
az említett hatóságnak a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

(9) Az importőr átadja az illetékes 
nemzeti hatóságoknak a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt, 
mégpedig egy, az érintett hatóság számára 
könnyen érthető nyelven. Az említett 
hatóság felkérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

Or. en

Módosítás 443
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az 
említett hatóságnak a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az 
említett hatóságnak a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
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dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékekre vonatkozó 
megfelelőségi követelmények teljesítése
érdekében tett intézkedések terén.

Or. en

Módosítás 444
Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az 
említett hatóságnak a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az 
említett hatóságnak a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek 
megfelelésének biztosítása érdekében tett 
intézkedések terén.

Or. en

Indokolás

E szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 
biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 
céljának. A fogyatékossággal élő személyek számára nem hozzáférhető termék nem jelent 
kockázatot. Nem felel meg az irányelvnek.

Módosítás 445
Maria Grapini
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság kérésére átadja az említett 
hatóságnak a termék megfelelőségének 
megállapításához szükséges összes 
információt és dokumentációt, mégpedig 
egy, a hatóság számára könnyen érthető 
nyelven. Az említett hatóság felkérésére az 
importőrök együttműködnek vele az 
általuk forgalomba hozott termékek által 
képviselt veszélyek kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén.

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az 
említett hatóságnak a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt, mégpedig a hatóság 
elhelyezkedése szerinti ország hivatalos 
nyelvén. Az említett hatóság felkérésére az 
importőrök együttműködnek vele az 
általuk forgalomba hozott termékek által 
képviselt veszélyek kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén.

Or. ro

Módosítás 446
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az 
említett hatóságnak a termék 
megfelelőségének megállapításához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatóság felkérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
veszélyek kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

(9) Az importőr valamely illetékes 
nemzeti hatóság kérésére átadja az említett 
hatóságnak a termék megfelelőségének 
megállapításához szükséges összes 
információt és dokumentációt, mégpedig 
egy, a hatóság számára könnyen érthető 
nyelven. Az említett hatóság felkérésére az 
importőrök együttműködnek vele az 
általuk forgalomba hozott termékek által 
képviselt veszélyek kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén.

Or. en
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