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Módosítás 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken
elhelyezték-e a CE-jelölést, mellékelték-e 
hozzá a szükséges dokumentációt, a 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót azon a nyelven, amely a 
fogyasztók és más végfelhasználók 
számára könnyen érthető abban a 
tagállamban, ahol a terméket 
forgalmazzák, valamint hogy a gyártók és 
importőrök betartották-e az 5. cikk (5) és 
(6) bekezdésében és a 7. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a termék
megfelel-e ezen irányelvnek, mellékelték-e 
hozzá a szükséges dokumentációt, a 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót azon a nyelven, amely a 
fogyasztók és más végfelhasználók 
számára könnyen érthető abban a 
tagállamban, ahol a terméket 
forgalmazzák, valamint hogy a gyártók és 
importőrök betartották-e az 5. cikk (5) és 
(6) bekezdésében és a 7. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken
elhelyezték-e a CE-jelölést, mellékelték-e 
hozzá a szükséges dokumentációt, a 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót azon a nyelven, amely a 
fogyasztók és más végfelhasználók 
számára könnyen érthető abban a 
tagállamban, ahol a terméket 
forgalmazzák, valamint hogy a gyártók és 
importőrök betartották-e az 5. cikk (5) és 
(6) bekezdésében és a 7. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott 

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a termékhez
mellékelték-e a szükséges dokumentációt, 
a használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót azon a nyelven, amely a 
fogyasztók és más végfelhasználók 
számára könnyen érthető abban a 
tagállamban, ahol a terméket 
forgalmazzák, valamint hogy a gyártók és 
importőrök betartották-e az 5. cikk (5) és 
(6) bekezdésében és a 7. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeket.
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követelményeket.

Or. en

Módosítás 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termék forgalmazása előtt a 
forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken
elhelyezték-e a CE-jelölést, mellékelték-e 
hozzá a szükséges dokumentációt, a 
használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót azon a nyelven, amely a 
fogyasztók és más végfelhasználók 
számára könnyen érthető abban a 
tagállamban, ahol a terméket 
forgalmazzák, valamint hogy a gyártók és 
importőrök betartották-e az 5. cikk (5) és 
(6) bekezdésében és a 7. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

(2) A termék forgalmazása előtt a
forgalmazók ellenőrzik, hogy a termékhez
mellékelték-e a szükséges dokumentációt, 
a használati utasítást és a biztonsági 
tájékoztatót azon a nyelven, amely a 
fogyasztók és más végfelhasználók 
számára könnyen érthető abban a 
tagállamban, ahol a terméket 
forgalmazzák, valamint hogy a gyártók és 
importőrök betartották-e az 5. cikk (5) és 
(6) bekezdésében és a 7. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 450
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a forgalmazó 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 

(3) Amennyiben a forgalmazó 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.
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kockázatot jelent, a forgalmazók erről 
tájékoztatják mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Or. it

Módosítás 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a forgalmazó 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, a forgalmazók erről 
tájékoztatják mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Amennyiben a forgalmazó 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 felel 
meg ezen irányelv rendelkezéseinek, a 
forgalmazók erről tájékoztatják mind a 
gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti 
hatóságokat.

Or. en

Módosítás 452
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a forgalmazó 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 

(3) Amennyiben a forgalmazó 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 
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kockázatot jelent, a forgalmazók erről 
tájékoztatják mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

biztonsági vagy egészségügyi kockázatot 
jelent, a forgalmazók erről tájékoztatják 
mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Or. de

Módosítás 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a forgalmazó 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, a forgalmazók erről 
tájékoztatják mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Amennyiben a forgalmazó 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, a forgalmazók erről tájékoztatják 
mind a gyártót, mind pedig a 
piacfelügyeleti hatóságokat.

Or. en

Módosítás 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására,

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására.
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vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyes, erről 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 455
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyes, erről 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.

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék nem felel meg ezen irányelv 
rendelkezéseinek, 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

Módosítás 456
Maria Grapini

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

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyes, erről 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.

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyes, legkésőbb 24 órán 
belül erről 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. ro

Módosítás 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyes, erről 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.

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból. Továbbá ha a termék 
biztonsági vagy egészségügyi szempontból
veszélyes, erről 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 
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intézkedésekre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyes, erről 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.

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelv követelményeinek, 
gondoskodnak arról, hogy meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket a 
szóban forgó termék megfelelőségének 
biztosítására, vagy a terméket adott esetben 
kivonják a forgalomból, illetve 
visszahívják. Továbbá ha a termék 
veszélyes, erről 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 459
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott termék nem 
felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
arról, hogy meghozzák a szükséges 
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korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék veszélyes, erről 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.

korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
termék megfelelőségének biztosítására, 
vagy a terméket adott esetben kivonják a 
forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 
ha a termék biztonsági vagy egészségügyi 
szempontból veszélyes, erről 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 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A forgalmazók egy illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják
a termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az említett hatóság 
felkérésére a forgalmazók együttműködnek 
vele az általuk forgalomba hozott termékek 
által képviselt kockázatok kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén.

(6) A forgalmazók átadják az illetékes 
nemzeti hatóságoknak a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. Az 
érintett hatóság felkérésére a forgalmazók 
együttműködnek az adott hatósággal az 
általuk forgalomba hozott termékek által 
képviselt kockázatok kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén.

Or. en

Módosítás 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A forgalmazók egy illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a 

(6) A forgalmazók egy illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a 
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termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az említett hatóság 
felkérésére a forgalmazók együttműködnek 
vele az általuk forgalomba hozott termékek 
által képviselt kockázatok kiküszöbölése
érdekében tett intézkedések terén.

termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az említett hatóság 
felkérésére a forgalmazók együttműködnek 
vele az általuk forgalomba hozott termékek 
megfelelőségére vonatkozó követelmények 
teljesítése érdekében tett intézkedések 
terén.

Or. en

Módosítás 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A forgalmazók egy illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a 
termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az említett hatóság 
felkérésére a forgalmazók együttműködnek 
vele az általuk forgalomba hozott termékek 
által képviselt kockázatok kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén.

(6) A forgalmazók egy illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a 
termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az említett hatóság 
felkérésére a forgalmazók együttműködnek 
vele az általuk forgalomba hozott termékek 
meg nem felelésének kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén.

Or. en

Módosítás 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A forgalmazók egy illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják 
a termék megfelelőségének igazolásához 
szükséges összes információt és 
dokumentációt. Az említett hatóság 

(6) A forgalmazók egy illetékes 
nemzeti hatóság kérésére átadják a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. Az 
említett hatóság felkérésére a forgalmazók 
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felkérésére a forgalmazók együttműködnek 
vele az általuk forgalomba hozott termékek 
által képviselt kockázatok kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén.

együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által képviselt 
kockázatok kiküszöbölése érdekében tett 
intézkedések terén.

Or. en

Módosítás 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A forgalmazók biztosítják 
munkatársaik számára a megfelelő és 
folyamatos képzést az akadálymentes 
termékek felhasználásáról és az 
akadálymentes szolgáltatások nyújtásáról. 
Az említett képzés kiterjed többek között az 
információnyújtás, a tanácsadás és a 
reklám témájára.

Or. en

Indokolás

Az új rendelkezést az indokolja, hogy megfelelő és folyamatos képzést kell biztosítani a 
személyzet számára az akadálymentes termékek és szolgáltatások felhasználásának 
mikéntjéről.

Módosítás 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követően tíz 
évig, illetve a termék általuk történő 
kiszállítását követően tíz évig képesnek 

(2) A gazdasági szereplőknek legalább 
öt évig vagy a kérdéses termék
életciklusának megfelelő időszak alatt
képesnek kell lenniük az (1) bekezdésben 



AM\1121397HU.docx 13/169 PE599.726v03-00

HU

kell lenniük az (1) bekezdésben említett 
információk bemutatására.

említett információk bemutatására.

Or. en

Módosítás 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követően tíz 
évig, illetve a termék általuk történő 
kiszállítását követően tíz évig képesnek 
kell lenniük az (1) bekezdésben említett 
információk bemutatására.

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 
részükre történő kiszállítását követően öt
évig, illetve a termék általuk történő 
kiszállítását követően öt évig képesnek kell 
lenniük az (1) bekezdésben említett 
információk bemutatására.

Or. en

Módosítás 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szolgáltatók a III. mellékletnek 
megfelelően összeállítják a szükséges 
információkat, amelyek igazolják, hogy a 
szolgáltatásaik megfelelnek a 3. cikkben 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Ezeket az 
információkat írásos és szóbeli formában,
a funkcióképességükben korlátozott és
fogyatékossággal élő személyek számára is 
hozzáférhető módon nyilvánosságra 
hozzák. A szolgáltatók az információt 
mindaddig megőrzik, amíg a szolgáltatás 
működik.

(2) A szolgáltatók a III. mellékletnek 
megfelelően összeállítják a szükséges 
információkat, amelyek igazolják, hogy a 
szolgáltatásaik megfelelnek a 3. cikkben 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Ezeket az 
információkat a fogyatékossággal élő 
személyek számára is hozzáférhető módon 
nyilvánosságra hozzák. A szolgáltatók az 
információt mindaddig megőrzik, amíg a 
szolgáltatás működik.

Or. en
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Módosítás 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szolgáltatók a III. mellékletnek 
megfelelően összeállítják a szükséges 
információkat, amelyek igazolják, hogy a 
szolgáltatásaik megfelelnek a 3. cikkben 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Ezeket az 
információkat írásos és szóbeli formában, a 
funkcióképességükben korlátozott és
fogyatékossággal élő személyek számára is 
hozzáférhető módon nyilvánosságra 
hozzák. A szolgáltatók az információt 
mindaddig megőrzik, amíg a szolgáltatás 
működik.

(2) A szolgáltatók a III. mellékletnek 
megfelelően összeállítják a szükséges 
információkat, amelyek igazolják, hogy a 
szolgáltatásaik megfelelnek a 3. cikkben 
foglalt hozzáférhetőségi 
követelményeknek. Ezeket az 
információkat írásos és szóbeli formában, a 
fogyatékossággal élő személyek számára is 
hozzáférhető módon nyilvánosságra 
hozzák. A szolgáltatók az információt 
mindaddig megőrzik, amíg a szolgáltatás 
működik.

Or. en

Módosítás 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szolgáltatók egy illetékes 
hatóság indokolt kérésére átadják a 
szolgáltatás 3. cikkben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. A 
szolgáltatók az említett hatóságok 
felkérésére együttműködnek velük az 
említett követelményeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében hozott intézkedések 
terén.

(4) A szolgáltatók az illetékes nemzeti 
hatóságoknak átadják a szolgáltatás 3. 
cikkben meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek való megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt. A szolgáltatók az 
említett hatóságok felkérésére 
együttműködnek velük az említett 
követelményeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében hozott intézkedések 
terén.

Or. en
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Módosítás 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szolgáltatók egy illetékes hatóság 
indokolt kérésére átadják a szolgáltatás 3. 
cikkben meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek való megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt. A szolgáltatók az 
említett hatóságok felkérésére 
együttműködnek velük az említett 
követelményeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében hozott intézkedések 
terén.

(4) A szolgáltatók egy illetékes hatóság 
kérésére átadják a szolgáltatás 3. cikkben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek való megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt. A szolgáltatók az 
említett hatóságok felkérésére 
együttműködnek velük az említett 
követelményeknek való megfelelés 
biztosítása érdekében hozott intézkedések 
terén.

Or. en

Módosítás 471
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a termékek és szolgáltatások, 
amelyekkel már az 1300/2014/EU rendelet 
(PRM TSI) is foglalkozik, eleget tesznek a 
3. cikkben szereplő akadálymentesítési 
követelményeknek.

Or. de

Indokolás

A cikknek biztosítania kell a megkettőzés elkerülését. Tehát úgy kell tekinteni, hogy azok a 
termékek és szolgáltatások, amelyekkel az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és 
a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági 
műszaki előírásokról szóló 1300/2014/EU rendelet foglalkozik, megfelelnek a jelen irányelv 
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követelményeinek.

Módosítás 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szolgáltatások hozzáférhetősége 
abban az esetben sem sérülhet, és az ezen 
irányelvben foglalt kötelezettségek 
alkalmazandók, ha a szolgáltatást vagy 
annak egy részét harmadik fél 
alvállalkozóként nyújtja.

Or. en

Módosítás 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A szolgáltatók biztosítják 
munkatársaik számára a megfelelő és 
folyamatos képzést az akadálymentes 
termékek felhasználásáról és az 
akadálymentes szolgáltatások nyújtásáról. 
Az említett képzés kiterjed többek között az 
információnyújtás, a tanácsadás és a 
reklám témájára.

Or. en

Indokolás

Az új rendelkezést az indokolja, hogy megfelelő és folyamatos képzést kell biztosítani a 
személyzet számára az akadálymentes termékek és szolgáltatások felhasználásának 
mikéntjéről.
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Módosítás 474
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikkben említett 
hozzáférhetőségi követelmények olyan 
mértékben alkalmazandók, amennyiben 
nem vezetnek be a termékek és 
szolgáltatások szempontjaiban vagy 
jellemzőiben olyan mértékű módosítást, 
amely a termék vagy szolgáltatás alapvető 
jellegének megváltoztatását eredményezi.

(1) A 3. cikkben említett 
hozzáférhetőségi követelmények olyan 
mértékben alkalmazandók, amennyiben 
nem vezetnek be olyan jelentős mértékű 
módosítást, amely a termék vagy 
szolgáltatás alapvető jellegét érinti.

Or. en

Módosítás 475
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gazdasági szereplők becsült 
költségei és haszna a fogyatékossággal 
élők becsült hasznához viszonyítva,
figyelembe véve az adott termék vagy 
szolgáltatás használatának gyakoriságát 
és időtartamát;

b) a gazdasági szereplők becsült 
költségei és haszna a 
funkcióképességükben korlátozott 
személyek és a fogyatékossággal élők 
becsült hasznához viszonyítva;

Or. en

Módosítás 476
Igor Šoltes

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

b) a gazdasági szereplők becsült 
költségei és haszna a fogyatékossággal 
élők becsült hasznához viszonyítva, 
figyelembe véve az adott termék vagy 
szolgáltatás használatának gyakoriságát és 
időtartamát;

b) a gazdasági szereplők becsült 
költségei és haszna a fogyatékossággal élő,
funkcióképességükben korlátozott, 
valamint életkorral összefüggő vagy 
bármely más károsodással élő személyek
becsült hasznához viszonyítva, figyelembe 
véve az adott termék vagy szolgáltatás 
használatának gyakoriságát és időtartamát;

Or. en

Módosítás 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gazdasági szereplők becsült 
költségei és haszna a fogyatékossággal 
élők becsült hasznához viszonyítva, 
figyelembe véve az adott termék vagy 
szolgáltatás használatának gyakoriságát és 
időtartamát;

b) a gazdasági szereplők becsült 
költségei és haszna a 
funkcióképességükben korlátozott 
személyek és a fogyatékossággal élők 
becsült hasznához viszonyítva, figyelembe 
véve az adott termék vagy szolgáltatás 
használatának gyakoriságát és időtartamát;

Or. en

Indokolás

A „fogyatékossággal élők” kifejezés mellett meg kell tartani a „funkcióképességükben 
korlátozott” személyekre való hivatkozást is annak demonstrálása érdekében, hogy az 
irányelv a lakosság jóval szélesebb körét érinti kedvezően. A becsült költségek és haszon
elemzése során pedig mindenképpen figyelembe kell venni az akadálymentes termékek és 
szolgáltatások előnyeiben részesülő teljes lakosságot.

Módosítás 478
Marlene Mizzi
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fogyasztókra gyakorolt jelentős 
kedvezőtlen hatás hiánya, különösen a 
hasonló termékek és szolgáltatások 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges automaták élettartama;

Or. de

Indokolás

Ha például egy több mint 10 év élettartamú jegykiadó automata üzemképes és nagy 
befektetést jelent, nem várható el a gazdasági szereplőktől, hogy ezeket az irányelv 
alkalmazását követően azonnal kicseréljék. Ezért az automaták élettartamát sokkal inkább az 
aránytalan terhelés kiértékeléséhez kellene figyelembe venni. Ez annál is inkább indokolt, 
mivel az irányelv alkalmazási köre csak az új termékekre és szolgáltatásokra korlátozódik.

Módosítás 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) Olyan alternatívák, amelyeket a 
személyszállítást végző szolgáltatók 
ingyenesen kínálnak és bocsátanak 
rendelkezésre.
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Or. de

Indokolás

A szolgáltatásnyújtók (mindenekelőtt a közlekedési szektorban) gyakran gondoskodnak arról, 
hogy munkatársak álljanak a fogyatékossággal élő személyek rendelkezésére, és segítsenek 
nekik az automaták használatában. Ezt a segítségnyújtást, amelyet sokkal jobban hozzá lehet 
igazítani a fogyatékossággal élő személyek egyéni igényeihez, figyelembe kell venni az 
aránytalanság kiértékelésénél.

Módosítás 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A terhek nem tekintendők 
aránytalannak, amennyiben azokat a 
gazdasági szereplő saját forrásain kívül 
más, akár magán-, akár állami
forrásokból származó finanszírozás 
ellentételezi.

(4) A terhek nem tekintendők 
aránytalannak, amennyiben azokat a 
gazdasági szereplő saját forrásain kívül 
más, a hozzáférhetőség javítása érdekében 
rendelkezésre bocsátott forrásokból 
származó finanszírozás ellentételezi.

Or. en

Módosítás 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A terhek nem tekintendők 
aránytalannak, amennyiben azokat a 
gazdasági szereplő saját forrásain kívül 
más, akár magán-, akár állami forrásokból 
származó finanszírozás ellentételezi.

(4) A terhek nem tekintendők 
aránytalannak, amennyiben azokat a 
gazdasági szereplő saját forrásain kívül 
más, akár magán-, akár állami forrásokból 
származó finanszírozás ellentételezi. A 
prioritás hiánya, az időhiány vagy az 
ismeretek hiánya nem tekinthető jogszerű 
indoknak az aránytalan teher 
fennállásának megállapítására.
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Módosítás 483
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A terhek nem tekintendők 
aránytalannak, amennyiben azokat a 
gazdasági szereplő saját forrásain kívül 
más, akár magán-, akár állami forrásokból 
származó finanszírozás ellentételezi.

(4) A terhek nem tekintendők
aránytalannak, amennyiben azokat a 
gazdasági szereplő saját forrásain kívül 
más, akár magán-, akár állami forrásokból 
származó finanszírozás ellentételezi. A 
prioritás hiánya, az időhiány vagy az 
ismeretek hiánya nem tekinthető jogszerű 
indoknak az aránytalan teher 
fennállásának megállapítására.

Or. en

Módosítás 484
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak felmérését, hogy a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelés a termékek vagy szolgáltatások 
alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy 
aránytalan terhet jelent-e, a gazdasági
szereplő végezi el.

(5) Annak felmérését, hogy a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelés a termékek vagy szolgáltatások 
alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy 
aránytalan terhet jelent-e, a gazdasági 
szereplő végzi el. A prioritás hiánya, az 
időhiány vagy az ismeretek hiánya nem 
tekinthető jogszerű indoknak az 
aránytalan teher fennállásának 
megállapítására.

Or. en
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Módosítás 485
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak felmérését, hogy a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelés a termékek vagy szolgáltatások 
alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy 
aránytalan terhet jelent-e, a gazdasági 
szereplő végezi el.

(5) Annak felmérését, hogy a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelés a termékek vagy szolgáltatások 
alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy
túlzott terhet jelent-e, a piacfelügyelő 
hatóság végzi el a fogyatékossággal élő 
személyeket képviselő szervezetekkel 
együttműködve.

Or. it

Módosítás 486
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak felmérését, hogy a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelés a termékek vagy szolgáltatások 
alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy 
aránytalan terhet jelent-e, a gazdasági 
szereplő végezi el.

(5) Annak felmérését, hogy a 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelés a termékek vagy szolgáltatások 
alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy 
aránytalan terhet jelent-e, a gazdasági 
szereplő végzi el a felhasználókkal és a 
hozzáférhetőségi követelmények 
szakértőivel együtt.

Or. en

Módosítás 487
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 
a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 
hatóságát, amelynek piacán a terméket 
vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 
elérhetővé teszik. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a (3) bekezdésben 
említett értékelést. A mikrovállalkozások 
mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 
alól, de a megfelelő piacfelügyeleti 
hatóság kérésére rendelkezésre kell 
bocsátaniuk a vonatkozó dokumentációt.

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, tájékoztatják
annak a tagállamnak az illetékes 
piacfelügyeleti hatóságát, amelynek piacán 
a terméket vagy szolgáltatást forgalomba 
hozzák vagy elérhetővé teszik. A 
megfelelő piacfelügyeleti hatóság kérése 
esetén rendelkezésre kell bocsátani a (3) 
bekezdésben említett értékelést.

Or. de

Módosítás 488
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 
a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 
hatóságát, amelynek piacán a terméket 
vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 
elérhetővé teszik. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 
értékelést. A mikrovállalkozások 
mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 
alól, de a megfelelő piacfelügyeleti 
hatóság kérésére rendelkezésre kell 
bocsátaniuk a vonatkozó dokumentációt.

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 
a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 
hatóságát, amelynek piacán a terméket 
vagy szolgáltatást forgalomba hozzák,
vagy elérhetővé teszik. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 
értékelést. A piacfelügyeleti hatóság 
rendszeresen ellenőrzi az ilyen mentesség 
alapjául szolgáló értékelést, kivéve, ha a 
gazdasági szereplő harmadik fél által 
készített független értékelést nyújtott be.

Or. en
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Módosítás 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 
a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 
hatóságát, amelynek piacán a terméket 
vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 
elérhetővé teszik. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a (3) bekezdésben 
említett értékelést. A mikrovállalkozások 
mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 
alól, de a megfelelő piacfelügyeleti hatóság 
kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk a 
vonatkozó dokumentációt.

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, tájékoztatják
annak a tagállamnak az illetékes 
piacfelügyeleti hatóságát, amelynek piacán 
a terméket vagy szolgáltatást forgalomba 
hozzák, vagy elérhetővé teszik. A (3) 
bekezdésben említett értékelést észszerű 
kérésre be kell nyújtani a piacfelügyeleti 
hatóságnak. A mikrovállalkozások 
mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 
alól, de a megfelelő piacfelügyeleti hatóság 
kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk a 
vonatkozó dokumentációt.

Or. en

Módosítás 490
Anneleen Van Bossuyt

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 
a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 
hatóságát, amelynek piacán a terméket 
vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 
elérhetővé teszik. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 
értékelést. A mikrovállalkozások
mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 
alól, de a megfelelő piacfelügyeleti hatóság 
kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk a 

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 
a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 
hatóságát, amelynek piacán a terméket 
vagy szolgáltatást forgalomba hozzák,
vagy elérhetővé teszik. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 
értékelést. A kkv-k mentesülnek ezen 
értesítési kötelezettség alól, de a megfelelő 
piacfelügyeleti hatóság kérésére 
rendelkezésre kell bocsátaniuk a vonatkozó 
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vonatkozó dokumentációt. dokumentációt.

Or. en

Módosítás 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 
a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 
hatóságát, amelynek piacán a terméket 
vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 
elérhetővé teszik. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 
értékelést. A mikrovállalkozások 
mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 
alól, de a megfelelő piacfelügyeleti hatóság 
kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk a 
vonatkozó dokumentációt.

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 
az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 
alkalmazták egy adott termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 
a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 
hatóságát, amelynek piacán a terméket 
vagy szolgáltatást forgalomba hozzák,
vagy elérhetővé teszik. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 
értékelést. A mikrovállalkozások 
mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 
alól, de a megfelelő piacfelügyeleti hatóság 
kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk a 
vonatkozó dokumentációt. A 
piacfelügyeleti hatóság rendszeresen 
ellenőrzi az ilyen mentesség alapjául 
szolgáló értékelést.

Or. en

Módosítás 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Strukturált párbeszéd jön létre az 
érdekelt felek – többek között a 
fogyatékossággal élő személyek és az őket 
képviselő szervezetek, valamint a 
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piacfelügyeleti hatóságok – között annak 
biztosítása érdekében, hogy megfelelő 
elveket alakítanak ki a kivételek értékelése 
tekintetében, hogy biztosítsák azok 
következetességét.

Or. en

Módosítás 493
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Strukturált párbeszéd jön létre az 
érdekelt felek – többek között a 
fogyatékossággal élő személyek és az őket 
képviselő szervezetek, valamint a 
piacfelügyeleti hatóságok – között annak 
biztosítása érdekében, hogy megfelelő 
elveket alakítanak ki a kivételek értékelése 
tekintetében, hogy biztosítsák azok 
következetességét.

Or. en

Módosítás 494
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Strukturált párbeszéd jön létre az 
érdekelt felek – többek között a 
fogyatékossággal élő személyek és az őket 
képviselő szervezetek, valamint a 
piacfelügyeleti hatóságok – között annak 
biztosítása érdekében, hogy megfelelő 
elveket alakítanak ki a mentességek 
következetességének értékelése 
tekintetében.
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Módosítás 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Strukturált párbeszéd jön létre az 
érdekelt felek – többek között a 
fogyatékossággal élő személyeket 
képviselő szervezetek, valamint a 
piacfelügyeleti hatóságok – között annak 
biztosítása érdekében, hogy megfelelő 
elveket alakítanak ki a kivételek 
következetességének értékelése 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Elő kell mozdítani a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek más 
érdekelt felekkel egyenlő alapon történő részvételét.

Módosítás 496
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok különösen a 
támogató hálózatok és struktúrák 
megerősítése révén biztosítják a kkv-k és a 
mikrovállalkozások ösztönzését arra, hogy 
már a terméktervezés és a 
szolgáltatásnyújtás szakaszában 
hozzáférhetőségi szempontból megfelelő 
megközelítést válasszanak.
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Or. en

Módosítás 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A tagállamokat arra ösztönzik, 
hogy nyújtsanak ösztönzőket és 
iránymutatást a mikrovállalkozásoknak és 
a kkv-knak ezen irányelv végrehajtásának 
megkönnyítése érdekében. Az eljárásokat 
és az iránymutatást az érdekelt felekkel –
többek között a fogyatékossággal élő 
személyeket képviselő szervezetekkel –
folytatott konzultáció segítségével kell 
kidolgozni.

Or. en

Módosítás 498
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az érdekelt felekkel – többek között 
a fogyatékossággal élő személyekkel és az 
őket képviselő szervezetekkel – rendszeres 
konzultációt folytatnak a végrehajtási 
aktusok elfogadására és az európai 
szabványok kidolgozására irányuló eljárás 
keretében.

Or. en



AM\1121397HU.docx 29/169 PE599.726v03-00

HU

Módosítás 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az érdekelt felekkel – többek között 
a fogyatékossággal élő személyekkel és az 
őket képviselő szervezetekkel – rendszeres 
konzultációt folytatnak a végrehajtási 
aktusok elfogadására irányuló eljárás 
keretében.

Or. en

Indokolás

Elő kell mozdítani a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek más 
érdekelt felekkel egyenlő alapon történő részvételét.

Módosítás 500
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az érdekelt felekkel – többek között 
a fogyatékossággal élő személyekkel és az 
őket képviselő szervezetekkel – rendszeres 
konzultációt folytatnak a végrehajtási 
aktusok elfogadására vonatkozó eljárás 
részeként.

Or. en

Módosítás 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozatnak a 768/2008/EK határozat 
III. mellékletében meghatározott minta 
felépítését kell követnie. Tartalmaznia kell 
az ezen irányelv II. mellékletében 
meghatározott elemeket és azt 
folyamatosan aktualizálni kell. A műszaki 
dokumentációra vonatkozó követelmények 
nem róhatnak aránytalan terhet a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokra. A 
dokumentációt le kell fordítani az azon 
tagállam által megkívánt nyelvre vagy 
nyelvekre, amelynek piacán a terméket 
forgalomba hozzák vagy elérhetővé teszik.

(2) Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozatnak a 768/2008/EK határozat 
III. mellékletében meghatározott minta 
felépítését kell követnie. A műszaki 
dokumentációra vonatkozó követelmények 
nem róhatnak aránytalan terhet a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokra. A 
dokumentációt le kell fordítani az azon 
tagállam által megkívánt nyelvre vagy 
nyelvekre, amelynek piacán a terméket 
forgalomba hozzák, vagy elérhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az uniós megfelelőségi nyilatkozat 
mellett a csomagoláson lévő közlemény 
egyszerű és pontos módon tájékoztatja a 
fogyasztókat arról, hogy a termék 
akadálymentesítő elemeket tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Az akadálymentesítésre vonatkozó egyértelmű tájékoztatás lehetővé teszi, hogy a fogyasztók 
megalapozott döntést hozhassanak.
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Módosítás 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16 cikk Tárgytalan.

A termékek CE-jelölésére vonatkozó 
általános elvek

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 
30. cikkében meghatározott általános 
elvek vonatkoznak.

Or. de

Módosítás 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve

A termékek CE-jelölésére vonatkozó 
általános elvek

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 
30. cikkében meghatározott általános 
elvek vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve

A termékek CE-jelölésére vonatkozó 
általános elvek

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 
30. cikkében meghatározott általános 
elvek vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
piacfelügyeleti hatóságok birtokában lévő, 
a gazdasági szereplőknek a 3. cikkben 
meghatározott alkalmazandó 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelésére, valamint a 12. cikkben 
előírt kivételek értékelésére vonatkozó 
információkat kérésre a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják, kivéve ha az 
ilyen információ a 765/2008/EK rendelet 
19. cikkének (5) bekezdése szerint 
titoktartási okokból nem adható ki.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
piacfelügyeleti hatóságok birtokában lévő, 
a gazdasági szereplőknek a 3. cikkben 
meghatározott alkalmazandó 
hozzáférhetőségi követelményeknek való 
megfelelésére, valamint a 12. cikkben 
előírt kivételek értékelésére vonatkozó 
információkat a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátják, kivéve, ha az ilyen információ a 
765/2008/EK rendelet 19. cikkének (5) 
bekezdése szerint titoktartási okokból nem 
adható ki.

Or. en

Módosítás 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egyes tagállamok létrehozzák a 
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nem akadálymentes termékek nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartó adatbázisát. A 
fogyasztók tájékozódhatnak, illetve 
információt vihetnek be a nem 
akadálymentes termékekről. A tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy tájékoztassák a fogyasztókat vagy 
más érdekelt feleket a panasztételi 
lehetőségről. Egy nemzeti adatbázisok 
közötti interaktív rendszerről kell 
rendelkezni, adott esetben a Bizottság 
vagy az érintett képviselő szervezetek 
felelősségi körében, a nem akadálymentes 
termékekre vonatkozó információk egész 
Európában való terjesztése érdekében.

Or. en

Módosítás 508
Marlene Mizzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egyes tagállamok létrehozzák a 
nem akadálymentes termékek és 
szolgáltatások nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartó adatbázisát. A tagállamok 
megteszik a fogyasztók, illetve más 
érdekelt felek arra vonatkozó 
tájékoztatásához szükséges intézkedéseket, 
hogy az a) és b) albekezdés szerint panaszt 
nyújthatnak be a kijelölt illetékes 
hatósághoz.

Or. en

Indokolás

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
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lead to more effective market surveillance.

Módosítás 509
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk

Nemzeti adatbázis

A tagállamok létrehozzák a nem 
akadálymentes termékek nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartó adatbázisát. A 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy tájékozódjanak, illetve információt 
vigyenek be a nem akadálymentes 
termékekről. A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy 
tájékoztassák a fogyasztókat vagy más 
érdekelt feleket a panasztételi 
lehetőségről. Egy nemzeti adatbázisok 
közötti interaktív rendszerről kell 
rendelkezni, adott esetben a Bizottság 
vagy az érintett képviselő szervezetek 
felelősségi körében, a nem akadálymentes 
termékekre vonatkozó információk egész 
Európában való terjesztése érdekében.

Or. en

Módosítás 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

Nemzeti adatbázisok

Az egyes tagállamok nemzeti adatbázist 
hoznak létre, amelyet rendszeresen 
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frissítenek, és amely valamennyi 
állampolgár és érdekelt fél számára 
hozzáférhető, továbbá tartalmazza az 1. 
cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
termékekhez és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférési fokkal kapcsolatos 
valamennyi fontos információt.

Or. en

Módosítás 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szinten hozzáférhetőségi 
kockázatot jelentő termékekkel 
kapcsolatos eljárások

A megfelelőségi követelményeket nemzeti
szinten nem teljesítő termékekkel 
kapcsolatos eljárások

Or. en

Módosítás 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szinten hozzáférhetőségi 
kockázatot jelentő termékekkel kapcsolatos 
eljárások

A nemzeti szinten biztonsági vagy 
egészségügyi kockázatot jelentő 
termékekkel kapcsolatos eljárások

Or. en

Módosítás 513
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szinten hozzáférhetőségi 
kockázatot jelentő termékekkel kapcsolatos 
eljárások

A nemzeti szinten biztonsági vagy 
egészségügyi szempontból
hozzáférhetőségi kockázatot jelentő 
termékekkel kapcsolatos eljárások

Or. de

Módosítás 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 
hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 
cikke alapján intézkedést hoztak, illetve 
ha elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
termék kockázatot jelent az ezen 
irányelvben szabályozott hozzáférhetőség 
kérdései szempontjából, akkor a megfelelő 
gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az 
érintett termék értékelését, amely az ebben 
az irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjed. Az érintett 
gazdasági szereplők minden szükséges 
módon teljes körűen együttműködnek a 
piacfelügyeleti hatóságokkal.

Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 
hatóságainak elégséges indokuk van azt 
feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó termék nem teljesíti a 
megfelelőségi követelményeket, akkor 
elvégzik az érintett termék értékelését, 
amely az ebben az irányelvben 
meghatározott összes követelményre 
kiterjed. Az érintett gazdasági szereplők 
minden szükséges módon teljes körűen 
együttműködnek a piacfelügyeleti 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 515
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 
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hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 
cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha 
elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
termék kockázatot jelent az ezen 
irányelvben szabályozott hozzáférhetőség 
kérdései szempontjából, akkor a megfelelő 
gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az 
érintett termék értékelését, amely az ebben 
az irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjed. Az érintett 
gazdasági szereplők minden szükséges 
módon teljes körűen együttműködnek a 
piacfelügyeleti hatóságokkal.

hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 
cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha 
elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
termék biztonsági vagy egészségügyi
kockázatot jelent az ezen irányelvben 
szabályozott hozzáférhetőség kérdései 
szempontjából, akkor a megfelelő 
gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az 
érintett termék értékelését, amely az ebben 
az irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjed. Az érintett 
gazdasági szereplők minden szükséges 
módon teljes körűen együttműködnek a 
piacfelügyeleti hatóságokkal.

Or. de

Módosítás 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 
hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 
cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha 
elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
termék kockázatot jelent az ezen 
irányelvben szabályozott hozzáférhetőség 
kérdései szempontjából, akkor a megfelelő 
gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az 
érintett termék értékelését, amely az ebben 
az irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjed. Az érintett 
gazdasági szereplők minden szükséges 
módon teljes körűen együttműködnek a 
piacfelügyeleti hatóságokkal.

Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 
hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 
cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha 
elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
termék biztonsági vagy egészségügyi
kockázatot jelent az ezen irányelvben 
szabályozott hozzáférhetőség kérdései 
szempontjából, akkor elvégzik az érintett 
termék értékelését, amely az ebben az 
irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjed. Az érintett 
gazdasági szereplők minden szükséges 
módon teljes körűen együttműködnek a 
piacfelügyeleti hatóságokkal.

Or. en
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Módosítás 517
Anneleen Van Bossuyt

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a termék nem felel meg az ezen 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor haladéktalanul 
felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
megtételére, azért, hogy a termék 
megfeleljen az említett követelményeknek,
vagy – az előírásuktól függően és a veszély 
jellegével arányosan ésszerű időn belül –
kivonják a terméket a forgalomból vagy 
visszahívják azt.

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a termék nem felel meg az ezen 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor haladéktalanul 
felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
megtételére, azért, hogy a termék 
megfeleljen az említett követelményeknek.

Or. en

Módosítás 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a termék nem felel meg az ezen 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor haladéktalanul 
felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
megtételére, azért, hogy a termék 
megfeleljen az említett követelményeknek, 
vagy – az előírásuktól függően és a 
veszély jellegével arányosan ésszerű időn 
belül – kivonják a terméket a forgalomból
vagy visszahívják azt.

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a termék nem felel meg az ezen 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor haladéktalanul 
felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a 
megfelelő korrekciós intézkedések 
megtételére, azért, hogy a termék 
megfeleljen az említett követelményeknek, 
vagy további észszerű időn belül kivonják 
a terméket a forgalomból, amennyiben az 
érintett gazdasági szereplő elmulasztotta a 
korrekciós intézkedések meghozatalát.

Or. en
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Módosítás 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésben említett 
intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. 
cikke alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett gazdasági 
szereplő nem teszi meg a megfelelő 
korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés 
második albekezdésében említett 
időszakon belül, a piacfelügyeleti 
hatóságok meghozzák az összes megfelelő 
átmeneti intézkedést a termék nemzeti 
piacokon történő forgalmazásának 
megtiltása vagy korlátozása, illetve a 
forgalomból való kivonása vagy 
visszahívása érdekében. A piacfelügyeleti 
hatóságok ezekről az intézkedésekről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
és a többi tagállamot.

(4) Amennyiben az érintett gazdasági 
szereplő nem teszi meg a megfelelő 
korrekciós intézkedéseket, a 
piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az 
összes megfelelő átmeneti intézkedést 
annak biztosítására, hogy a termék
megfeleljen az ezen irányelvben előírt 
hozzáférhetőségi követelményeknek. A 
piacfelügyeleti hatóságok ezekről az 
intézkedésekről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot.

Or. en

Módosítás 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az érintett gazdasági 
szereplő nem teszi meg a megfelelő 
korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés 
második albekezdésében említett 
időszakon belül, a piacfelügyeleti 
hatóságok meghozzák az összes megfelelő 
átmeneti intézkedést a termék nemzeti 
piacokon történő forgalmazásának 
megtiltása vagy korlátozása, illetve a 
forgalomból való kivonása vagy 
visszahívása érdekében. A piacfelügyeleti 
hatóságok ezekről az intézkedésekről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
és a többi tagállamot.

(4) Amennyiben az érintett gazdasági 
szereplő nem teszi meg a megfelelő 
korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés 
második albekezdésében említett 
időszakon belül, a piacfelügyeleti 
hatóságok meghozzák az összes megfelelő 
átmeneti intézkedést a termék nemzeti 
piacokon történő forgalmazásának 
megtiltása vagy korlátozása, vagy a 
forgalomból való kivonása érdekében. A 
piacfelügyeleti hatóságok ezekről az 
intézkedésekről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot.

Or. en

Módosítás 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásban megadják az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő termék azonosításához 
szükséges adatokat, a termék származási 
helyét, a feltételezett meg nem felelés és a 
felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát, valamint az érintett gazdasági 
szereplő által felhozott szempontokat. A 
piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, 
hogy a megfelelés hiánya a következők 
egyike miatt következett-e be:

(5) A (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásban megadják az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő termék azonosításához 
szükséges adatokat, a termék származási 
helyét, a feltételezett meg nem felelés 
jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések 
jellegét és időtartamát, valamint az érintett 
gazdasági szereplő által felhozott 
szempontokat. A piacfelügyeleti hatóságok 
külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a 
következők egyike miatt következett-e be:

Or. en
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Módosítás 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásban megadják az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő termék azonosításához 
szükséges adatokat, a termék származási 
helyét, a feltételezett meg nem felelés és a 
felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát, valamint az érintett gazdasági 
szereplő által felhozott szempontokat. A 
piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, 
hogy a megfelelés hiánya a következők 
egyike miatt következett-e be:

(5) A (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásban megadják az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő termék azonosításához 
szükséges adatokat, a termék származási 
helyét, a feltételezett meg nem felelés és a 
biztonsági vagy egészségügyi kockázatok 
jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések 
jellegét és időtartamát, valamint az érintett 
gazdasági szereplő által felhozott 
szempontokat. A piacfelügyeleti hatóságok 
külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a 
következők egyike miatt következett-e be:

Or. en

Módosítás 524
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásban megadják az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő termék azonosításához 
szükséges adatokat, a termék származási 
helyét, a feltételezett meg nem felelés és a 
felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát, valamint az érintett gazdasági 
szereplő által felhozott szempontokat. A 
piacfelügyeleti hatóságoknak 
mindenekelőtt jelezniük kell, hogy a meg 
nem felelés a következők egyike miatt 
következett-e be:

(5) A (4) bekezdésben említett 
tájékoztatásban megadják az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem
megfelelő termék azonosításához 
szükséges adatokat, a termék származási 
helyét, a feltételezett meg nem felelés és a 
felmerülő biztonsági vagy egészségügyi
kockázatok jellegét, a meghozott nemzeti 
intézkedések jellegét és időtartamát, 
valamint az érintett gazdasági szereplő által 
felhozott szempontokat. A piacfelügyeleti 
hatóságoknak mindenekelőtt jelezniük kell, 
hogy a meg nem felelés a következők 
egyike miatt következett-e be:
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Or. de

Módosítás 525
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termék ezen irányelv 3. cikkében 
meghatározottakkal kapcsolatos 
követelményeknek való megfelelésének 
hiánya, vagy

a) a termék ezen irányelv 3. cikkében 
meghatározottakkal kapcsolatos 
követelményeknek való megfelelésének 
hiánya, és az ezzel összefüggésben 
jelentkező biztonsági vagy egészségügyi 
kockázat, vagy

Or. de

Módosítás 526
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megfelelőség vélelmezését 
megalapozó, a 13. cikkben említett 
harmonizált szabványok hiányosságai.

b) a megfelelőség vélelmezését 
megalapozó, a 13. cikkben említett 
harmonizált szabványok hiányosságai, és 
az ezekkel összefüggésben jelentkező 
biztonsági vagy egészségügyi kockázat.

Or. de

Módosítás 527
Anneleen Van Bossuyt

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok az érintett termékkel 
kapcsolatban haladéktalanul meghozzák a 
megfelelő korlátozó intézkedéseket, így 
például saját piacukon kivonják a 
terméket a forgalomból.

(8) A tagállamok az érintett termékkel 
kapcsolatban haladéktalanul meghozzák a 
megfelelő intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 528
Andreas Schwab, Pelczné Gáll Ildikó, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok az érintett termékkel 
kapcsolatban haladéktalanul meghozzák a 
megfelelő korlátozó intézkedéseket, így 
például saját piacukon kivonják a terméket 
a forgalomból.

(8) A tagállamok az érintett termékkel 
kapcsolatban haladéktalanul meghozzák a 
megfelelő, arányos mértékben korlátozó 
intézkedéseket, így például saját piacukon 
kivonják a terméket a forgalomból.

Or. de

Módosítás 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az információk és a bevált 
gyakorlatok piacfelügyeleti hatóságok 
közötti cseréjének, valamint az ebben az 
irányelvben meghatározott 
hozzáférhetőségi követelmények 
következetes alkalmazásának biztosítása 
érdekében, illetve a Bizottságnak az e 
követelmények alóli kivételekre vonatkozó 
vélemény nyilvánítására irányuló 
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kérelmét követően szükségesnek ítélt 
esetekben a Bizottság a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok képviselői és az 
érdekelt felek – többek között a 
fogyatékossággal élő személyek –
képviseleti szervei által alkotott 
munkacsoportot hoz létre.

Or. en

Módosítás 530
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk

Információcsere

Az információk és a bevált gyakorlatok 
piacfelügyeleti hatóságok közötti 
cseréjének, valamint az ebben az 
irányelvben meghatározott követelmények 
következetes alkalmazásának biztosítása 
érdekében, illetve a Bizottságnak az e 
követelmények alóli kivételekre vonatkozó 
vélemény nyilvánítására irányuló 
kérelmét követően szükségesnek ítélt 
esetekben a Bizottság a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok képviselői és az 
érdekelt felek – többek között a 
fogyatékossággal élő személyek –
képviseleti szervei által alkotott 
munkacsoportot hoz létre.

Or. en

Módosítás 531
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 19. cikk (3) és (4) 
bekezdésében rögzített eljárás befejezését 
követően kifogást emelnek egy tagállam 
valamelyik intézkedésével szemben, vagy 
ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
nemzeti intézkedés ellentétes az uniós 
jogszabályokkal, a Bizottság 
haladéktalanul konzultációt kezd a 
tagállamokkal és az érintett gazdasági 
szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a 
nemzeti intézkedést. Az értékelés 
eredményei alapján a Bizottság határozatot 
hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés 
indokolt-e.

Amennyiben a 19. cikk (3) és (4) 
bekezdésében rögzített eljárás befejezését 
követően kifogást emelnek egy tagállam 
valamelyik intézkedésével szemben, vagy 
ha a Bizottság észszerű bizonyítékokkal 
rendelkezik arról, hogy a nemzeti 
intézkedés ellentétes az uniós 
jogszabályokkal, a Bizottság 
haladéktalanul konzultációt kezd a 
tagállamokkal és az érintett gazdasági 
szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a 
nemzeti intézkedést. Az értékelés 
eredményei alapján a Bizottság határozatot 
hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés 
indokolt-e.

Or. ro

Módosítás 532
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 19. cikk (3) és (4) 
bekezdésében rögzített eljárás befejezését 
követően kifogást emelnek egy tagállam 
valamelyik intézkedésével szemben, vagy 
ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
nemzeti intézkedés ellentétes az uniós 
jogszabályokkal, a Bizottság 
haladéktalanul konzultációt kezd a 
tagállamokkal és az érintett gazdasági 
szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a 
nemzeti intézkedést. Az értékelés 
eredményei alapján a Bizottság határoz 
arra vonatkozóan, hogy a nemzeti 
intézkedés indokolt-e.

Amennyiben a 19. cikk (3) és (4) 
bekezdésében rögzített eljárás befejezését 
követően kifogást emelnek egy tagállam 
valamelyik intézkedésével szemben, vagy 
ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
nemzeti intézkedés ellentétes az uniós 
jogszabályokkal, a Bizottság 
haladéktalanul konzultációt kezd a 
tagállamokkal, a fogyatékossággal élő 
személyeket képviselő szervezetekkel és az 
érintett gazdasági szereplővel vagy 
szereplőkkel, és értékeli a nemzeti 
intézkedést. Az értékelés eredményei 
alapján a Bizottság határoz arra 
vonatkozóan, hogy a nemzeti intézkedés 
indokolt-e.

Or. it
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Módosítás 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben megállapítást nyert, 
hogy a nemzeti intézkedés indokolt, 
valamennyi tagállam meghozza a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a nem 
megfelelő terméket saját piacán kivonja a 
forgalomból, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést 
indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam 
visszavonja az intézkedést.

(2) Amennyiben megállapítást nyert, 
hogy a nemzeti intézkedés indokolt, 
valamennyi tagállam meghozza a 
szükséges intézkedéseket a nem megfelelő 
termék megfelelőségének biztosítása 
érdekében, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést 
indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam 
visszavonja az intézkedést.

Or. en

Módosítás 534
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. melléklet IX. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelmények az alábbiakra
alkalmazandók:

(1) Az I. melléklet I–V. szakaszában 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelmények az 1. cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett termékekre és 
szolgáltatásokra az alábbiak szerint 
alkalmazandók:

Or. en

Módosítás 535
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2014/23/EU irányelv49, a
2014/24/EU irányelv50 és a 2014/25/EU 
irányelv51 hatálya alá tartozó valamennyi
közbeszerzési és koncessziós szerződéssel 
– amelyek tárgyát személyek, akár a 
nagyközönség, akár a közszolgáltató 
ajánlatkérő alkalmazottai általi 
felhasználásra szánják – kapcsolatos 
műszaki előírások és odaítélési 
kritériumok meghatározása;

a) a 2014/24/EU irányelv50 vagy a 
2014/25/EU irányelv51 hatálya alá tartozó 
közbeszerzési szerződésekkel, többek
között az ezen irányelv 1. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott vegyes 
szerződésekkel kapcsolatos műszaki 
előírások meghatározása;

__________________ __________________

49 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a 
koncessziós szerződésekről.
50 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/24/EU irányelve a 
közbeszerzésről.

50 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/24/EU irányelve a 
közbeszerzésről.

51 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EK irányelve a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről.

51 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
február 26-i 2014/25/EK irányelve a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről.

Or. en

Módosítás 536
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról, az Európai Szociális Alapról, a 
Kohéziós Alapról, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról és
az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapról szóló 1303/2013/EU rendelet, 
valamint az Európai Szociális Alapról 
szóló 1304/2013/EU rendelet hatálya alá 
tartozó programok előkészítése és 

törölve
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végrehajtása során említett 
hozzáférhetőségi követelmények 
meghatározása;

Or. en

Módosítás 537
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1370/2007/EU rendelet szerint 
vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásra kiírt pályázatokkal 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
megállapított szociális és minőségi 
kritériumokkal kapcsolatos 
hozzáférhetőségi követelmények 
meghatározása;

törölve

Or. en

Módosítás 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1370/2007/EU rendelet szerint 
vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásra kiírt pályázatokkal 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
megállapított szociális és minőségi 
kritériumokkal kapcsolatos 
hozzáférhetőségi követelmények 
meghatározása;

c) az 1370/2007/EU rendelet szerint 
vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásra kiírt pályázatokkal 
kapcsolatban az illetékes hatóságok által 
megállapított szociális és minőségi 
kritériumokkal kapcsolatos 
hozzáférhetőségi követelmények 
meghatározása, amennyiben az illetékes 
hatóságok előírnak akadálymentesítési 
követelményeket;

Or. de
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Indokolás

Az illetékes hatóság szabadon eldöntheti, hogy az odaítélés kritériumai közé felveszi-e az 
akadálymentesítési követelményeket vagy sem. Ha úgy dönt, hogy felveszi ezeket az 
előfeltételek közé, akkor a kritériumoknak meg kell felelniük a jelen irányelvben szereplő 
akadálymentesítési követelményeknek.

Módosítás 539
Edward Czesak

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az 1315/2013/EU rendelet 37. 
cikkének megfelelő közlekedési 
infrastruktúra.

törölve

Or. en

Módosítás 540
Igor Šoltes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott esetben a fogyatékossággal 
élő személyek számára biztosított 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos 
valamennyi releváns uniós jogszabály 
vagy uniós jogszabályi rendelkezés.

Or. en

Módosítás 541
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott esetben a fogyatékossággal 
élő személyek számára biztosított 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos 
valamennyi releváns uniós jogszabály 
vagy uniós jogszabályi rendelkezés.

Or. en

Módosítás 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett illetékes hatóságok 
becsült költségei és haszna a 
fogyatékossággal élők becsült hasznához 
viszonyítva, figyelembe véve az adott 
termék vagy szolgáltatás használatának 
gyakoriságát és időtartamát.

b) az érintett illetékes hatóságok 
becsült költségei és haszna a 
fogyatékossággal élők becsült hasznához 
viszonyítva, figyelembe véve az adott 
termék vagy szolgáltatás használatának 
gyakoriságát, időtartamát, továbbá a 
felhasználók becsült számát.

Or. en

Módosítás 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett illetékes hatóságok 
becsült költségei és haszna a 
fogyatékossággal élők becsült hasznához 
viszonyítva, figyelembe véve az adott 
termék vagy szolgáltatás használatának 
gyakoriságát és időtartamát.

b) az érintett illetékes hatóságok 
becsült költségei és haszna a 
funkcióképességükben korlátozott 
személyek és a fogyatékossággal élők 
becsült hasznához viszonyítva, figyelembe 
véve az adott termék vagy szolgáltatás 
használatának gyakoriságát és időtartamát.
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Or. en

Indokolás

A „fogyatékossággal élők” kifejezés mellett meg kell tartani a „funkcióképességükben 
korlátozott” személyekre való hivatkozást is annak demonstrálása érdekében, hogy az 
irányelv a lakosság jóval szélesebb körét érinti kedvezően. A becsült költségek és haszon 
elemzése során pedig mindenképpen figyelembe kell venni az akadálymentes termékek és 
szolgáltatások előnyeiben részesülő teljes lakosságot.

Módosítás 544
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett illetékes hatóságok 
becsült költségei és haszna a 
fogyatékossággal élők becsült hasznához 
viszonyítva, figyelembe véve az adott 
termék vagy szolgáltatás használatának 
gyakoriságát és időtartamát.

b) az érintett illetékes hatóságok 
becsült költségei és haszna a 
fogyatékossággal élők és a
funkcióképességükben korlátozott 
személyek becsült hasznához viszonyítva, 
figyelembe véve az adott termék vagy 
szolgáltatás használatának gyakoriságát és 
időtartamát.

Or. en

Módosítás 545
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak értékelését, hogy a 21. 
cikkben említett hozzáférhetőségi 
követelményeknek való megfelelés 
számukra aránytalan terheket jelent-e, az 
érintett illetékes hatóságok végzik el.

(3) Annak értékelését, hogy a 21. 
cikkben említett hozzáférhetőségi 
követelményeknek való megfelelés 
számukra aránytalan terheket jelent-e, az 
érintett illetékes hatóságok végzik el. A 
prioritás hiánya, az időhiány vagy az 
ismeretek hiánya nem tekinthető jogszerű 
indoknak aránytalan teher fennállásának 
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megállapítására.

Or. en

Módosítás 546
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) 
bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta 
egy adott termékre vagy szolgáltatásra. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben említett értékelést.

(4) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) 
bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta 
egy adott termékre vagy szolgáltatásra. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben említett értékelést, és azt 
akadálymentes formátumban kell a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátani.

Or. en

Módosítás 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) 
bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta 
egy adott termékre vagy szolgáltatásra. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben említett értékelést.

(4) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) 
bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta 
egy adott termékre vagy szolgáltatásra. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben említett értékelést, és azt 
akadálymentes formátumban kell a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátani.

Or. en



AM\1121397HU.docx 53/169 PE599.726v03-00

HU

Módosítás 548
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) 
bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta 
egy adott termékre vagy szolgáltatásra. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben említett értékelést.

(4) Az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) 
bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta 
egy adott termékre vagy szolgáltatásra. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben említett értékelést, és azt 
akadálymentes formátumban kell a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátani.

Or. en

Módosítás 549
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a Bizottságnak oka van 
megkérdőjelezni az érintett illetékes 
hatóság döntését, a Bizottság felkérheti a 
19a. cikkben hivatkozott munkacsoportot, 
hogy vizsgálja meg az e cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott értékelést, és 
adjon ki véleményt.

Or. en

Módosítás 550
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
eszközökhöz az alábbiak tartoznak:

Tárgytalan.

a) olyan rendelkezések, amelyek 
révén a fogyasztó a nemzeti jog alapján a 
bíróságokhoz vagy az illetékes 
közigazgatási szervekhez fordulhat annak 
biztosítására, hogy az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezéseket 
betartsák;

b) olyan rendelkezések, amelyek 
révén az állami szervek vagy 
magánegyesületek, szervezetek vagy egyéb 
jogi személyek, amelyeknek jogos érdeke 
fűződik ezen irányelv rendelkezései 
betartásának biztosításához, a nemzeti jog 
alapján a fogyasztók nevében a 
bíróságokhoz vagy az illetékes 
közigazgatási szervekhez fordulhatnak 
annak biztosítására, hogy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezéseket betartsák.

Or. de

Indokolás

Azért van szükség ezeknek a jogszabályoknak a törlésére, mert ellenkező esetben lehetővé 
tennék, hogy bárki keresetet indítson.

Módosítás 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan rendelkezések, amelyek 
révén a fogyasztó a nemzeti jog alapján a 
bíróságokhoz vagy az illetékes 
közigazgatási szervekhez fordulhat annak 
biztosítására, hogy az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezéseket betartsák;

a) olyan rendelkezések, amelyek 
révén a közvetlenül érintett fogyasztó a 
nemzeti jog alapján a bíróságokhoz vagy 
az illetékes közigazgatási szervekhez 
fordulhat annak biztosítására, hogy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket 
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betartsák;

Or. en

Módosítás 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan rendelkezések, amelyek 
révén az állami szervek vagy 
magánegyesületek, szervezetek vagy egyéb 
jogi személyek, amelyeknek jogos érdeke 
fűződik ezen irányelv rendelkezései 
betartásának biztosításához, a nemzeti jog 
alapján a fogyasztók nevében a 
bíróságokhoz vagy az illetékes 
közigazgatási szervekhez fordulhatnak 
annak biztosítására, hogy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket 
betartsák.

b) olyan rendelkezések, amelyek 
révén azok az állami szervek vagy 
magánegyesületek, szervezetek vagy egyéb 
jogi személyek, amelyeket egy termék 
vagy szolgáltatás nem megfelelősége 
közvetlenül érint, a nemzeti jog alapján a 
bíróságokhoz vagy az illetékes 
közigazgatási szervekhez fordulhatnak
annak biztosítására, hogy az ezen 
irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket 
betartsák.

Or. en

Módosítás 553
Igor Šoltes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan rendelkezések, amelyek 
alapján hozzáférhető, átfogó, és megfelelő 
erőforrásokkal ellátott panasztételi 
mechanizmust hoznak létre a fogyasztók 
számára a végrehajtási és nyomonkövetési 
rendszer kiegészítéseként.

Or. en
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Módosítás 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan rendelkezések, amelyek 
alapján átfogó és megfelelő 
erőforrásokkal ellátott panasztételi 
mechanizmust hoznak létre a fogyasztók 
számára a végrehajtási és nyomonkövetési 
rendszer kiegészítéseként.

Or. en

Módosítás 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan rendelkezések, amelyek 
alapján átfogó és megfelelő 
erőforrásokkal ellátott panasztételi 
mechanizmust hoznak létre a fogyasztók 
számára a végrehajtási és nyomonkövetési 
rendszer kiegészítéseként.

Or. en

Módosítás 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan rendelkezések, amelyek 
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alapján átfogó, megfelelő erőforrásokkal 
ellátott fogyasztói panasztételi 
mechanizmust hoznak létre a fogyasztók 
számára a végrehajtási és nyomonkövetési 
rendszer kiegészítéseként.

Or. en

Módosítás 557
Marco Zullo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan rendelkezések, amelyek 
révén fogyasztói panasztételi 
mechanizmust hoznak létre;

Or. it

Módosítás 558
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy mielőtt egy ügyben bírósághoz vagy 
illetékes közigazgatási szervhez fordulnak, 
az érintett gazdaság szereplőnek 
lehetősége legyen az ezen irányelv 
rendelkezéseinek való feltételezett meg 
nem felelés rendezésére, többek között a 
fogyasztók, állami szervek és/vagy 
magánszövetségek, -szervezetek vagy más, 
jogos érdekkel rendelkező jogi személyek 
szerepvállalása, továbbá a velük való 
együttműködés vagy alternatív 
vitarendezési mechanizmus útján. Az 
eljárás elnevezése „szerepvállalási 
mechanizmus”.

Amennyiben a nem megfelelőséget nem 
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lehet mindkét fél számára kielégítő módon 
rendezni az attól a naptól számított 15 
napon belül, hogy a gazdasági szereplőt 
értesítették a fogyasztók, állami szervek 
és/vagy magánszövetségek, -szervezetek 
vagy más, jogos érdekkel rendelkező jogi 
személyek panaszáról, a szerepvállalási 
mechanizmust sikertelennek tekintik, 
kivéve, ha a felek kölcsönösen 
megállapodnak az említett időszak 
meghosszabbításáról.

Amennyiben a szerepvállalási 
mechanizmus sikertelen, a nemzeti 
bíróságoknak az ezen irányelvnek való 
feltételezett lényeges meg nem feleléssel is 
érintett ügy érdemének vizsgálatakor 
figyelembe kell venniük, hogy a felek 
igénybe vették-e a szerepvállalási 
mechanizmust.

Or. en

Módosítás 559
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a cikk nem alkalmazandó a 
2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv 
hatálya alá tartozó szerződésekre.

Or. en

Módosítás 560
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok a (2a) bekezdésben 
foglalt célkitűzés előmozdítása érdekében 
a gazdasági szereplőket a viták rendezése 
érdekében fogyasztói panasztételi 
mechanizmus végrehajtására és 
népszerűsítésére ösztönzik.

Or. en

Módosítás 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

(2) Az előírt szankcióknak kellően
hatékonynak, arányosnak és kellően 
visszatartó erejűnek kell lenniük ahhoz, 
hogy a gazdasági szereplők számára ne 
jelentsenek alternatívát a termékeik vagy 
szolgáltatásaik ezen irányelvben 
meghatározott hozzáférhetőségi 
követelményeknek való megfelelésének 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

(2) Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük, de nem jelenthetnek 
alternatívát a gazdasági szereplők 
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számára a termékeik vagy szolgáltatásaik 
hozzáférhetővé tételére vonatkozó 
kötelezettségükre.

Or. en

Módosítás 563
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok hozzárendelik a 
szükséges erőforrásokat a szankciók 
végrehajtásához és beszedéséhez. A 
befolyó forrásokat újra befektetetik a 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos 
intézkedésekbe.

Or. en

Módosítás 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szankciók kivetéséből 
összegyűjtött bevételeket újra befektetik a 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos 
intézkedésekbe.

Or. en

Módosítás 565
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez a cikk nem alkalmazandó a 
2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv 
hatálya alá tartozó szerződésekre.

Or. en

Módosítás 566
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelkezéseket [... kérjük, 
illessze be a dátumot – ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított hat év]-tól/-től
kell alkalmazni.

(2) E rendelkezéseket a következő 
időponttól kell alkalmazni:

a) ... [három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
termékek esetében – általános 
rendeltetésű számítógépes hardverek és
operációs rendszerek;

b) ... [öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
termékek esetében – önkiszolgáló 
terminálok;

c) ... [négy évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
termékek esetében – fejlett 
számítástechnikai kapacitású, 
telefonszolgáltatásokhoz kapcsolódó 
fogyasztói végberendezések;

d) ... [négy évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
termékek esetében – fejlett 
számítástechnikai kapacitású, 
audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz 
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kapcsolódó fogyasztói végberendezések;

e) ... [négy évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában említett 
termékek esetében – felhasználói 
interfészen keresztül működtetett 
háztartási készülékek;

f) ... [négy évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett 
szolgáltatások esetében –
telefonszolgáltatások;

g) ... [hat évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – audiovizuális 
médiaszolgáltatások;

h) ... [három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – légi, közúti, 
vasúti és vízi személyszállítási 
szolgáltatások (weboldalak és 
mobilalkalmazások);

i) ... [öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – légi, közúti, 
vasúti és vízi személyszállítási 
szolgáltatások (önkiszolgáló terminálok és 
jegykiadó automaták);

j) ... [tíz évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – légi, közúti, 
vasúti és vízi személyszállítási 
szolgáltatások (járművek és 
infrastruktúra);

k) ... [öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének d) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – banki 
szolgáltatások és fizetési terminálok 
(önkiszolgáló terminálok és fizetési 
terminálok);
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l) ... [három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének d) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – banki 
szolgáltatások és fizetési terminálok 
(banki szolgáltatás);

m) ... [három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – e-könyvek;

n) ... [három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének f) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – e-kereskedelem, 
közösségi média és hírportálok, valamint 
online platformok;

o) ... [három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének g) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – szálláshely-
szolgáltatások (weboldalak);

p) ... [három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikk (2) 
bekezdésének fa) pontjában említett 
szolgáltatások esetében – szálláshely-
szolgáltatások (épített környezet).

Or. en

Módosítás 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelkezéseket [... kérjük, 
illessze be a dátumot – ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított hat év]-tól/-től 
kell alkalmazni.

(2) E rendelkezéseket [... kérjük, 
illessze be a dátumot – ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított öt év]-tól/-től 
kell alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelkezéseket [... kérjük, 
illessze be a dátumot – ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított hat év]-tól/-től
kell alkalmazni.

(2) E rendelkezéseket a következő 
időponttól kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ... [három évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] az 1. cikkben említett 
termékek és szolgáltatások esetében;

Or. en

Indokolás

Az irányelv végrehajtásának időtartamát le kell rövidíteni, hogy a funkcióképességükben 
korlátozott személyek és a fogyatékossággal élők számára észszerű időn belül biztosítható 
legyen a hozzáférhetőség.

Módosítás 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ... [tíz évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után] a 3. cikk (10) 
bekezdésében említett épített környezettel 
kapcsolatos rendelkezések esetében.

Or. en

Indokolás

Észszerű további időtartamot javaslunk az ezen irányelv épített környezetre vonatkozó 
követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében.

Módosítás 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (10) bekezdésében 
szereplő lehetőséggel élő tagállamok 
közlik a Bizottsággal az ebből a célból 
elfogadott legfontosabb nemzeti 
jogszabályok szövegét, és jelentést tesznek 
a Bizottságnak a végrehajtásukban elért 
előrelépésről.

(5) A tagállamok jelentést tesznek a 
Bizottságnak a végrehajtásban elért 
előrelépésről.

Or. en

Módosítás 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk

Átmeneti időszak
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A 27. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül a tagállamok hatéves átmeneti 
időszakot biztosíthatnak az irányelv 
alkalmazásának kezdő napját követően, 
amelynek során a szolgáltatók továbbra is 
nyújthatnak szolgáltatásokat azon 
termékek felhasználásával, amelyeket 
ezen időpont előtt jogszerűen használtak 
hasonló szolgáltatások nyújtására.

Or. en

Módosítás 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [... kérjük, illessze 
be a dátumot – ezen irányelv alkalmazását 
követően öt évvel]-ig, és azt követően öt 
évente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának ennek az 
irányelvnek az alkalmazásáról.

A Bizottság legkésőbb [ezen irányelv 
alkalmazását követően három évvel]-ig, és 
azt követően háromévente jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
ennek az irányelvnek az alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 574
Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [... kérjük, illessze 
be a dátumot – ezen irányelv alkalmazását 
követően öt évvel]-ig, és azt követően öt 
évente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

A Bizottság legkésőbb [... kérjük, illessze 
be a dátumot – ezen irányelv alkalmazását 
követően három évvel]-ig, és azt követően 
háromévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
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Régiók Bizottságának ennek az 
irányelvnek az alkalmazásáról.

Régiók Bizottságának ennek az 
irányelvnek az alkalmazásáról.

Or. ro

Módosítás 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jelentés a termékek és 
szolgáltatások hozzáférhetőségét vizsgálja 
többek között a társadalmi, gazdasági és 
műszaki fejlemények, a gazdasági 
szereplőkre és a fogyatékossággal élő 
személyekre gyakorolt hatás fényében –
megállapítva adott esetben, hogy mely 
területeken csökkenthetők a terhek –, 
annak felmérése céljából, hogy szükséges-e 
az irányelv felülvizsgálata.

(1) A jelentés a beérkezett értesítések 
alapján értékeli, hogy ezen irányelv 
megvalósította-e célkitűzéseit, különösen 
az akadálymentes termékek és 
szolgáltatások szabad forgalmazásának 
bővítése tekintetében. A jelentés a 
termékek és szolgáltatások 
hozzáférhetőségét vizsgálja többek között a 
társadalmi, gazdasági és műszaki 
fejlemények és az ezen irányelvnek való 
megfelelés mértéke fényében, továbbá azt, 
hogy szükséges-e az irányelv hatályát új 
termékekre és szolgáltatásokra 
kiterjeszteni, vagy azokat kivonni a 
hatálya alól. A Bizottság értékeli továbbá 
a 12. és a 22. cikk érvényesülését és a 
gazdasági szereplőkre és a 
fogyatékossággal élő személyekre 
gyakorolt hatását – megállapítva adott 
esetben, hogy mely területeken 
csökkenthetők a terhek –, annak felmérése 
céljából, hogy szükséges-e az irányelv 
felülvizsgálata.

Or. en

Módosítás 576
Morten Løkkegaard

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

(3) A Bizottság jelentése figyelembe 
veszi az érdekelt gazdasági szereplők és az 
érintett nem kormányzati szervezetek, 
köztük a fogyatékossággal élőket és az idős 
személyeket képviselő szervezetek 
véleményét.

(3) A Bizottság jelentése figyelembe 
veszi az érdekelt gazdasági szereplők és az 
érintett nem kormányzati szervezetek, 
köztük a fogyatékossággal élőket képviselő 
szervezetek véleményét.

Or. en

Módosítás 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság jelentése figyelembe 
veszi az érdekelt gazdasági szereplők és az 
érintett nem kormányzati szervezetek, 
köztük a fogyatékossággal élőket és az idős 
személyeket képviselő szervezetek 
véleményét.

(3) A Bizottság jelentése figyelembe 
veszi az érdekelt gazdasági szereplők és az 
érintett nem kormányzati szervezetek, 
köztük a fogyatékossággal élőket képviselő 
szervezetek véleményét.

Or. en

Módosítás 578
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános rendeltetésű számítógépes 
hardverek és operációs rendszerek 

Általános rendeltetésű számítógépes 
hardverek és operációs rendszerek és e-
könyv-olvasók

Or. en
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Módosítás 579
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – -1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Operációs rendszerek:

(1) A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő 
személyek általi tervezett igénybevétel 
maximalizálása érdekében a 
szolgáltatásokat a felhasználói felület és a 
funkciók tervezéséről szóló 3. pontban 
lefektetett követelmények teljesítésével kell 
nyújtani. A szolgáltatásnyújtás a 
következőket foglalja magában:
(a) tájékoztatás a szolgáltatás 
működéséről és annak hozzáférhetőségi 
jellemzőiről és lehetőségeiről, amely 
digitális formátumban is rendelkezésre 
bocsátható;
(b) az elektronikus információk, ideértve a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges 
honlapokat.

Or. en

Módosítás 580
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – 1 bekezdés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tervezés és gyártás: 1. Általános célú számítógépes 
hardverek tervezése és gyártása:

Or. en

Módosítás 581
Olga Sehnalová
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tervezés és gyártás: 1. Tervezés és gyártás:

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és gyártása 
során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és gyártása 
során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(i) érthetőknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük; (ii) észlelhetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük; (iii) betűtípusa megfelelő méretű és 
típusú, elegendő kontraszttal a karakterek 
és a háttér között ahhoz, hogy az 
előrelátható használat feltételei között 
maximalizálják az olvashatóságukat;

(iv) az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(iv) hozzáférhető internetes formában 
és elektronikus, nem internetes 
dokumentum formájában kell 
rendelkezésre állniuk, észlelhető, 
működtethető, érthető és megbízható 
módon feltüntetve őket;

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás), amely:

(i) megfelel az (a) pontban 
meghatározott követelményeknek;

(ii) egyszerű és pontos módon 
tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a 
termék akadálymentesítő elemeket 
tartalmaz, valamint a támogató 
technológiákkal való kompatibilitásáról;

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
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utasítás, amely megfelel a következőknek: utasítás – akár külön, akár a termékbe 
integrált formában –, amely megfelel a 
következőknek:

(i) az utasítás tartalmának olyan 
szöveges formátumokban kell 
rendelkezésre állnia, amelyek 
felhasználhatók alternatív támogató 
formátumok létrehozására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen, valamint

(i) hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában teszik 
elérhetővé, észlelhető, működtethető, 
érthető és megbízható módon megjelenítve 
azt;

(ii) az utasításoknak alternatívát kell 
kínálniuk a nem szöveges tartalom 
tekintetében; 

(ii) felsorolja és elmagyarázza a 
termék akadálymentesítő elemei 
használatának módját, valamint azok 
összeegyeztethetőségét az uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
többféle támogató technológiával;

(iii) kérésre alternatív, nem 
elektronikus formátumokban is 
rendelkezésre kell bocsátani. Az 
alternatív, nem elektronikus formátumok 
közé tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 
Braille-írás vagy a könnyen olvasható 
formátumok; 

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

(f) a terméknek kompatibilisnek kell 
lennie az uniós és nemzetközi szinten 
elérhető támogató eszközök és 
technológiák széles skálájával, ideértve a 
hallást segítő technológiákat is, így a 
hallókészülékeket, telecoilokat, cochleáris 
implantátumokat és hallássegítő 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 582
Olga Sehnalová
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felhasználói felület és a funkciók 
tervezése:

2. A termék felhasználói felületére és 
tervezésére vonatkozó funkcionalitási 
követelmények

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy tervezik meg, hogy adott esetben:

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy tervezik meg, hogy adott esetben:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen, ideértve az 
alábbiakat:

(i) amennyiben a termék vizuális 
kommunikációs és üzemmódokkal 
rendelkezik, biztosítania kell legalább egy 
olyan információs és üzemmódot is, amely 
nem teszi szükségessé a látást, 

(ii) amennyiben a termék auditív 
információs és üzemmódokkal 
rendelkezik, biztosítania kell legalább egy 
olyan információs és üzemmódot is, amely 
nem teszi szükségessé a hallást;

(b) biztosítsanak alternatívát a beszédre 
a kommunikáció és a tájékozódás 
tekintetében;

(b) biztosítsanak alternatívát a beszédre 
a kommunikáció és a tájékozódás 
tekintetében;

Amennyiben a termék felhasználói 
hangbevitelt követel meg, biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot is, amely 
nem igényel a felhasználóktól orálisan 
képzett hangokat, úgymint beszédet, 
füttyöt vagy csettintést;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és
kontraszt lehetőségét;

(c) ha a termék vizuális 
kommunikációs és üzemmódokat nyújt, 
biztosítsanak olyan elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a felhasználók számára 
korlátozott látásuk jobb kihasználását, 
beleértve a rugalmas nagyítás, rugalmas
kontraszt és fényerő tartalom- vagy 
funkcionalitásveszteség nélküli 
biztosítását, és lehetőség szerint az előtér 
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és a háttér vizuális elemeinek rugalmas 
módon történő elkülönítését és vezérlését, 
továbbá rugalmas vezérlést a szükséges 
látómező felett;

(d) az információ közvetítésére
biztosítsanak egy alternatív színt;

(d) biztosítsanak olyan vizuális 
üzemmódot, amely nem követeli meg a 
színek felhasználók általi észlelését;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának és 
vezérlésének lehetőségét, ideértve a 
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(e) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését és a jobb 
audiotulajdonságokat a hang 
érthetőségének javítása érdekében, többek 
között az előtér és háttér rugalmas módon 
történő elválasztásának és vezérlésének 
lehetőségét, amennyiben a hangot és a 
hátteret külön hangsávként rögzítették;

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(f) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit, többek közt azon 
termékek esetében is, amelyek manuális 
műveleteket igényelnek, és a 
termékjellemzőknek lehetővé kell tenniük 
a termék olyan alternatív módok révén 
történő használatát, amelyek nem 
igényelnek finommotorikus irányítást 
vagy kézi erőkifejtést, sem több 
kezelőfunkció egyidejű működtetését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(g) biztosítsanak korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat, szabadon 
álló és beépített termék esetében is, és a 
tájékoztató és az üzemeltetési elemeket a 
szokásos hozzáférhető 
mozgástartományon belül kell elhelyezni, 
vagy pedig lehetővé kell tenni, hogy 
azokat a felhasználó a 
mozgástartományon belül elhelyezze;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(h) amennyiben a termék vizuális 
tájékoztatási módokat biztosít, biztosítania 
kell legalább egy olyan tájékoztatási 
módot, amelynek esetében minimális a 
fényérzékenység által okozott rohamok 
előfordulási lehetősége;

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

(i) biztosítsanak olyan elemeket, 
amelyek a kommunikációt és a 
felhasználó általi működtetést 
egyszerűbbé teszik és megkönnyítik;
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(ia) amennyiben a termék hozzáférést 
biztosító elemeket nyújt, gondoskodni kell 
az említett elemek használata során a 
felhasználók adatvédelméről.

Or. en

Módosítás 583
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a termék elérhetőségéről és a 
támogató technológiákkal való 
kompatibilitásáról, a 
funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
kommunikációs módon.

Or. en

Indokolás

A támogatási szolgáltatások akadálymentesítését adott esetben szintén garantálni kell, hogy a 
fogyasztók minden szükséges információhoz hozzájuthassanak.

Módosítás 584
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A funkcionális teljesítményre 
vonatkozó követelmények

(a) Használat látás nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem teszi szükségessé a látást.

(b) Használat korlátozott látással

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára korlátozott látásuk jobb 
kihasználását.

(c) Használat a szín észlelése nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a színek 
felhasználók általi észlelését.

(d) Használat hallás nélkül

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a hallást.

(e) Használat korlátozott hallással

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely jobb audiotulajdonságokkal 
rendelkezik.

(f) Használat hangképzési képesség 
nélkül

Amennyiben az IKT hangbevitelt követel 
meg a felhasználóktól, biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot is, amely 
nem követeli meg a hangképzést a 
felhasználóktól.

(g) Használat korlátozott kézi 
beavatkozással vagy erőkifejtéssel
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Amennyiben az IKT kézi beavatkozást 
követel meg, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára az IKT alternatív, 
kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 
vagy több vezérlő egyidejű működtetését 
nem igénylő beavatkozással való 
használatát.

(h) Használat korlátozott 
mozgástartománnyal

Amennyiben az IKT-termékek szabadon 
állóak vagy beépítettek, működtetési 
egységeiknek valamennyi felhasználó 
mozgástartományán belül kell 
elhelyezkedniük.

(i) A fényérzékenység által okozott 
rohamok kockázatának minimálisra 
csökkentése

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amelynek esetében minimális a 
fényérzékenység által okozott rohamok 
előfordulási lehetősége;

(j) Használat korlátozott kognitív 
képességgel

Az IKT-nek biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely használatát 
egyszerűbbé teszi és megkönnyíti;

(k) A magánélet védelme

Amennyiben az IKT akadálymentes 
elemeket tartalmaz, rendelkeznie kell 
legalább egy olyan üzemmóddal, amely az 
akadálymentes IKT-elemek használata 
során biztosítja az adatvédelmet.

Or. en

Módosítás 585
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó 
automaták, jegykiadó automaták és
önkiszolgáló utasfelvételi automaták

Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó 
automaták, jegykiadó automaták,
önkiszolgáló utasfelvételi automaták és 
fizetési terminálok

Or. en

Módosítás 586
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó 
automaták, jegykiadó automaták és
önkiszolgáló utasfelvételi automaták

Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó
automaták, jegykiadó automaták,
parkolójegy-árusító automaták,
önkiszolgáló utasfelvételi automaták és 
fizetési terminálok 

Or. en

Módosítás 587
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó 
automaták, jegykiadó automaták és 
önkiszolgáló utasfelvételi automaták

Önkiszolgáló terminálok: fizetési 
terminálok, bankjegykiadó automaták, 
jegykiadó automaták és önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták

Or. en

Módosítás 588
Marco Zullo
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – cím

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó 
automaták, jegykiadó automaták és
önkiszolgáló utasfelvételi automaták

Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó 
automaták, jegykiadó automaták,
önkiszolgáló utasfelvételi automaták és 
fizetési terminálok

Or. it

Módosítás 589
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tervezés és gyártás: 1. Tervezés és gyártás:

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és gyártása 
során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

A funkcióképességükben korlátozott, a 
fogyatékossággal élő és az életkorral 
összefüggő egészségkárosodással élő 
személyek általi előrelátható használat 
maximalizálása érdekében a termékek 
tervezése és gyártása során meg kell felelni 
a következő hozzáférhetőségi 
követelményeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőeknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük; (ii) érthetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük; (iii) észlelhetőknek kell lenniük; az 
előrelátható használat feltételei;

(iv) az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(iv) felsorolják és elmagyarázzák, hogy 
hogyan kell aktiválni és használni a 
termék akadálymentesítő elemeit, 
valamint annak a támogató 
technológiákkal való kompatibilitását, 
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amelyek maximalizálják olvashatóságát;

(v) betűtípusuk megfelelő méretű és 
típusú, elegendő kontraszttal a karakterek 
és a háttér között;

(b) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(b) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(c) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint; 

(c) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(d) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

(d) a terméknek kompatibilisnek kell 
lennie a támogató eszközökkel és 
technológiákkal, ideértve a hallást segítő 
technológiákat is, így a hallókészülékeket, 
telecoilokat, cochleáris implantátumokat 
és hallássegítő eszközöket. A termék 
személyes headsetek használatát is 
lehetővé teszi.

Or. en

Módosítás 590
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felhasználói felület és a funkciók 
tervezése:

2. A termék felhasználói felületére és
tervezésére vonatkozó funkcionalitási 
követelmények

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy tervezik meg, hogy adott esetben:

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy kell tervezni, hogy – az I. szakasz 2. 
pontjával is összhangban – adott esetben:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen;

(a) ne legyen szükség 
akadálymentesítő elemre olyan 
felhasználó számára, aki a terméket csak 
ennek segítségével tudja bekapcsolni;

(b) biztosítsanak alternatívát a (b) amennyiben időben történő 
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beszédre a kommunikáció és a 
tájékozódás tekintetében; 

reagálásra van szükség, a felhasználót 
vizuálisan, továbbá érintéssel vagy 
hanggal figyelmeztessék, és lehetőséget 
biztosítsanak számára az engedélyezett idő 
meghosszabbítására;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(c) a termék működtethető legyen, 
ideértve annak működtethető részeit –
úgymint a billentyűket és a vezérlést – is, 
és megfelelő kontrasztot nyújtson a 
billentyűk és a vezérlés, illetve hátterük 
között, továbbá érintéssel felismerhető 
legyen;

(d) az információ közvetítésére 
biztosítsanak egy alternatív színt;

(d) amennyiben kulcs, jegy vagy 
kártya áll rendelkezésre, ezek iránya 
érintéssel felismerhető legyen, ha az irány 
fontos a kulcs, jegy vagy kártya további 
használatához;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának 
és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(e) ha a termék a felhasználó biológiai 
sajátosságait használja fel, ne egyetlen 
konkrét biológiai sajátosságot 
alkalmazzon a felhasználó azonosítására, 
vagy 

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

Or. en

Módosítás 591
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A funkcionális teljesítményre vonatkozó 
követelmények
(a) Használat látás nélkül: 
amennyiben az IKT vizuális üzemmódokat 
biztosít, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot is, amely nem követeli 
meg a látást;
(b) Használat korlátozott látással: 
amennyiben az IKT vizuális üzemmódokat 
biztosít, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 
a korlátozott látású felhasználók számára 
korlátozott látásuk jobb kihasználását;
(c) Használat a szín és a kontraszt 
észlelése nélkül: amennyiben az IKT 
vizuális üzemmódokat biztosít, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a színek 
felhasználók általi észlelését; 
(d) Használat hallás nélkül: 
amennyiben az IKT auditív üzemmódokat 
biztosít, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot is, amely nem követeli 
meg a hallást;
(e) Használat korlátozott hallással: 
amennyiben az IKT auditív üzemmódokat 
biztosít, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot is, amely jobb 
hangtulajdonságokkal, többek között 
érthetőséggel és hangerővel rendelkezik;
(f) Használat hangképzési képesség 
nélkül: amennyiben az IKT hangbevitelt 
követel meg a felhasználóktól, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a hangképzést a 
felhasználóktól; 
(g) Használat korlátozott kézi 
beavatkozással vagy erőkifejtéssel: 
amennyiben az IKT kézi beavatkozást 
követel meg, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára az IKT alternatív, 
kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 
vagy több vezérlő egyidejű működtetését 
nem igénylő beavatkozással való 
használatát; 
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(h) Használat korlátozott 
mozgástartománnyal: amennyiben az 
IKT-termékek szabadon állóak vagy 
beépítettek, működtetési egységeiknek 
valamennyi felhasználó 
mozgástartományán belül kell 
elhelyezkedniük;  
(i) A fotoszenzitív rohamok 
előfordulási lehetőségének 
minimalizálása: amennyiben az IKT 
vizuális üzemmódokat biztosít, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amelynek esetében minimális a 
fotoszenzitív rohamok előfordulási 
lehetősége; 
(j) Használat korlátozott észlelési 
képességgel: az IKT-nek biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot, amely a 
termék használatát egyszerűbbé és 
könnyebbé teszi; 
(k) Adatvédelem: amennyiben az IKT 
hozzáférést biztosító elemeket nyújt, 
biztosítania kell legalább egy olyan 
üzemmódot is, amely a hozzáférést 
biztosító IKT-elemek használata során 
biztosítja a felhasználók adatainak 
védelmét.

Or. en

Módosítás 592
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – A rész – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a B. pontban 

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a B. pontban 
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meghatározott, a „fogyasztók által 
használt, kapcsolódó, fejlett 
számítástechnikai kapacitású 
végberendezésekre” vonatkozó szabályok 
szerint;

meghatározott, a „fogyasztók által 
használt, kapcsolódó, fejlett 
számítástechnikai kapacitású 
végberendezésekre” vonatkozó szabályok 
szerint;

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

(i) hozzáférhető internetes
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell 
rendelkezésre bocsátani, a c) pontnak 
megfelelően észlelhetően, 
működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(ii) fel kell sorolni és el kell 
magyarázni a szolgáltatás 
hozzáférhetőségi jellemzőinek a 
kapcsolódó végberendezésekkel 
kombinálva történő használati módjait, 
valamint a szolgáltatás támogató 
technológiákkal való kompatibilitását;

(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a c) pont szerint kell
nyújtani.

(iii) kérésre alternatív, nem 
elektronikus formátumokban is
rendelkezésre kell bocsátani. Az 
alternatív, nem elektronikus formátumok 
közé tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 
Braille-írás vagy a könnyen olvasható 
formátumok.

(c) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(c) a weboldalakat és a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.
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(d) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a támogató szolgáltatásokkal 
való komplementaritás elősegítésére;

(d) a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges mobilalapú szolgáltatásokat, 
többek között a mobilalkalmazásokat is, 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
tenni, ideértve az igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 
interaktív funkciókat, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
biztosítva, továbbá olyan megbízható 
módon, amely előmozdítja az 
interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal;

Or. en

Módosítás 593
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – A rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(c) a weboldalakat és online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en
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Módosítás 594
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – A rész – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
mobilalapú szolgáltatásokat, többek között 
a mobilalkalmazásokat is, következetes és 
a felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva, 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal;

Or. en

Módosítás 595
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – A rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a szolgáltatás elérhetőségéről és a 
támogató technológiákkal és 
szolgáltatásokkal való kompatibilitásáról, 
a funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
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kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 596
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – B rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tervezés és gyártás: 1. Tervezés és gyártás:

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és gyártása 
során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

A funkcióképességükben korlátozott, a 
fogyatékossággal élő és az életkorral 
összefüggő egészségkárosodással élő 
személyek általi előrelátható használat 
maximalizálása érdekében a termékek 
tervezése és gyártása során meg kell felelni 
a következő hozzáférhetőségi 
követelményeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük; (ii) érthetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük; (iii) észlelhetőknek kell lenniük;

(iv) az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(iv) az előrelátható használat feltételei 
melletti maximális olvashatóságot 
lehetővé tevő megfelelő betűmérettel és 
betűtípussal kell rendelkezniük, elegendő 
kontraszttal a karakterek és a háttér 
között;

(iva) hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell 
rendelkezésre állniuk, észlelhető, 
működtethető, érthető és megbízható 
megjelenítésük révén;

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
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bezárás, használat, ártalmatlanítás); bezárás, használat, ártalmatlanítás),
amelynek:

(i) meg kell felelnie az a) pontban 
meghatározott követelményeknek;

(ii) egyszerű és pontos módon kell 
tájékoztatnia a fogyasztókat arról, hogy a 
termék akadálymentesítő elemeket 
tartalmaz, valamint a támogató 
technológiákkal való kompatibilitásáról;

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás, amely megfelel a következőknek:

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás – akár külön, akár a termékbe 
integrált formában –, amely megfelel a 
következőknek:

(i) az utasítás tartalmának olyan 
szöveges formátumokban kell 
rendelkezésre állnia, amelyek 
felhasználhatók alternatív támogató 
formátumok létrehozására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen; 

(i) hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell 
rendelkezésre állnia, észlelhető, 
működtethető, érthető és megbízható 
megjelenítése révén;

(ii) az utasításoknak alternatívát kell 
kínálniuk a nem szöveges tartalom 
tekintetében;

(ii) felsorolja és elmagyarázza a 
termék akadálymentesítő elemei 
használatának módját, valamint azok 
összeegyeztethetőségét az uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
többféle támogató technológiával;

(iia) kérésre alternatív, nem 
elektronikus formátumokban is 
rendelkezésre kell bocsátani. Az 
alternatív, nem elektronikus formátumok 
közé tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 
Braille-írás vagy a könnyen olvasható 
formátumok;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(f) interfész a termék és a támogató (f) a terméknek kompatibilisnek kell 
lennie az uniós és nemzetközi szinten 
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eszközök között. elérhető támogató eszközök és 
technológiák széles skálájával, ideértve a 
hallást segítő technológiákat is, így a 
hallókészülékeket, telecoilokat, cochleáris 
implantátumokat és hallássegítő 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 597
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – B rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felhasználói felület és a funkciók 
tervezése:

2. A termék felhasználói felületére és 
tervezésére vonatkozó funkcionalitási
követelmények:

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy tervezik meg, hogy adott esetben:

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy tervezik meg, hogy adott esetben, az I. 
szakasz: 2. pontjához hasonlóan:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen;

(a) a termék hifi hangminőségben 
képes legyen kódolni és dekódolni a 
kétirányú szóbeli kommunikációt;

(b) biztosítsanak alternatívát a 
beszédre a kommunikáció és a tájékozódás 
tekintetében;

(b) a terméktámogatás részét képező 
kétirányú szóbeli kommunikáció során a 
felhasználónak arra is lehetősége nyíljon, 
hogy egy másik felhasználóval valós idejű 
szöveges (RTT) üzenetet váltson, így a 
valós idejű szöveg váltása lehetséges 
legyen akár önmagában, akár szóbeli 
kommunikációval együtt ugyanazon hívás 
során;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(c) amennyiben a termék egy konkrét 
hálózaton belül lehetővé teszi a kétirányú 
szóbeli kommunikációt, akkor a valós 
idejű szöveges üzenetnek is 
interoperábilisnak kell lennie ugyanazon 
szóbeli hívás során, a hálózatnak 
megfelelő valós idejű szöveges 
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formátumot alkalmazva;

(d) az információ közvetítésére 
biztosítsanak egy alternatív színt;

(d) amennyiben a kétirányú 
kommunikációt biztosító termék valós 
idejű videoközvetítő funkciót tartalmaz, a 
termék támogassa az olyan képfelbontást, 
amely lehetővé teszi a jelnyelvi 
kommunikációt és az ajakról olvasást;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának 
és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(e) amennyiben a termék audio jeladó 
révén generál kimenetet, nyújtson 
lehetőséget a hallást segítő 
technológiákkal, így a hallókészülékekkel, 
telecoilokkal, cochleáris 
implantátumokkal és hallássegítő 
eszközökkel való tényleges vezeték nélküli 
kapcsolatra, és a lehető legkisebb szintre 
csökkentse az interferenciát ezekkel a 
hallást segítő technológiákkal;

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

Or. en

Módosítás 598
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – B rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Támogatási szolgáltatások 

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben ez 
technikailag lehetséges, tájékoztatást kell 
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adniuk a termék elérhetőségéről és a 
támogató technológiákkal való 
kompatibilitásáról, a 
funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 599
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – B a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ba. A funkcionális teljesítményre 
vonatkozó követelmények

(a) Használat látás nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem teszi szükségessé a látást.

(b) Használat korlátozott látással

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára korlátozott látásuk jobb 
kihasználását.

(c) Használat a szín észlelése nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a színek 
felhasználók általi észlelését.

(d) Használat hallás nélkül

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a hallást.
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(e) Használat korlátozott hallással

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely jobb audiotulajdonságokkal 
rendelkezik.

(f) Használat hangképzési képesség 
nélkül

Amennyiben az IKT hangbevitelt követel 
meg a felhasználóktól, biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot is, amely 
nem követeli meg a hangképzést a 
felhasználóktól.

(g) Használat korlátozott kézi 
beavatkozással vagy erőkifejtéssel

Amennyiben az IKT kézi beavatkozást 
követel meg, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára az IKT alternatív, 
kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 
vagy több vezérlő egyidejű működtetését 
nem igénylő beavatkozással való 
használatát.

(h) Használat korlátozott 
mozgástartománnyal

Amennyiben az IKT-termékek szabadon 
állóak vagy beépítettek, működtetési 
egységeiknek valamennyi felhasználó 
mozgástartományán belül kell 
elhelyezkedniük.

(i) A fényérzékenység által okozott 
rohamok kockázatának minimálisra 
csökkentése

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amelynek esetében minimális a 
fényérzékenység által okozott rohamok 
előfordulási lehetősége;

(j) Használat korlátozott kognitív 
képességgel

Az IKT-nek biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely használatát 
egyszerűbbé teszi és megkönnyíti;
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(k) A magánélet védelme

Amennyiben az IKT akadálymentes 
elemeket tartalmaz, rendelkeznie kell 
legalább egy olyan üzemmóddal, amely az 
akadálymentes IKT-elemek használata 
során biztosítja az adatvédelmet.

Or. en

Módosítás 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Audiovizuális médiaszolgáltatások és a
kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 
kapacitású fogyasztói berendezések

Audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz
kapcsolódó fogyasztói végberendezések és 
a weboldalak és mobilalkalmazások 
felépítése

Or. en

Módosítás 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. Szolgáltatások: törölve

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében: 

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a B. pontban 
meghatározott, a „kapcsolódó, fejlett 
számítástechnikai kapacitású fogyasztói 
berendezésekre” vonatkozó szabályok 
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szerint;

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a c) pont szerint kell 
nyújtani. 

(c) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató
technológiákkal.

(d) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a támogató szolgáltatásokkal 
való komplementaritás elősegítésére; 

(e) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciókat, 
gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 
valamint a szolgáltatás működésének 
megváltoztatását.

Or. en



PE599.726v03-00 94/169 AM\1121397HU.docx

HU

Módosítás 602
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a B. pontban 
meghatározott, a „kapcsolódó, fejlett 
számítástechnikai kapacitású fogyasztói 
berendezésekre” vonatkozó szabályok 
szerint;

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a B. pontban 
meghatározott, a „kapcsolódó, fejlett 
számítástechnikai kapacitású fogyasztói 
berendezésekre” vonatkozó szabályok 
szerint;

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

(i) a tájékoztatást hozzáférhető 
internetes formátumban és az 
elektronikus programozási segédletben
rendelkezésre kell bocsátani, a c) pontnak 
megfelelően észlelhetően, 
működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(ii) a tájékoztatásban fel kell sorolni és 
el kell magyarázni a szolgáltatás 
hozzáférhetőségi jellemzőinek a 
kapcsolódó végberendezésekkel 
kombinálva történő használati módjait, 
valamint a szolgáltatás támogató 
technológiákkal való kompatibilitását;

(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a c) pont szerint kell 
nyújtani.

(iii) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a harmadik fél által nyújtott 
akadálymentesítési szolgáltatásokkal való 
komplementaritás elősegítésére.

(c) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 

(c) a weboldalakat és a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges online 
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megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel 
és támogató technológiákkal;

(ca) a mobilalapú szolgáltatásokat és 
ezen belül a szolgáltatások nyújtásához 
szükséges mobilalkalmazásokat 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
tenni, ideértve az igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 
interaktív funkciókat, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
biztosítva; továbbá olyan megbízható 
módon, amely előmozdítja az 
interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal;

(d) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 
komplementaritás elősegítésére;

(d) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 
komplementaritás elősegítésére;

(e) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciókat, 
gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 
valamint a szolgáltatás működésének 
megváltoztatását.

Or. en

Módosítás 603
Igor Šoltes
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(c) a weboldalakat és online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal;

Or. en

Módosítás 604
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
mobilalapú szolgáltatásokat, többek között 
a mobilalkalmazásokat is, következetes és 
a felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva, 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal;

Or. en
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Módosítás 605
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott és a fogyatékossággal élő 
személyek igényeinek kiszolgálását célzó 
funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és 
eljárásokat, valamint a szolgáltatás 
működésének megváltoztatását. E 
követelmény teljesítése érdekében a 
szolgáltató legalább a következő 
akadálymentesítési szolgáltatásokat 
nyújtja:

(i) feliratok siketek és nagyothallók 
számára; 

(ii) hangos kísérőszöveg; 

(iii) hangos feliratok; 

(iv) jelnyelvi tolmácsolás;

Or. en

Módosítás 606
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – 1 pont – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) amennyiben az audiovizuális 
tartalom akadálymentesítési 
szolgáltatásokat nyújt, ezeket 
egyértelműen jelölni kell a tartalomra 
vonatkozó tájékoztatóban, valamint az 
elektronikus programozási segédletben;

Or. en
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Módosítás 607
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – 1 pont – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ec) az audiovizuális médiaszolgáltatók 
a felhasználó szervezetekkel, köztük a 
fogyatékossággal élőket képviselő 
szervezetekkel együttműködve biztosítják 
az akadálymentesítési szolgáltatások 
minőségét:

(i) a szolgáltatók biztosítják, hogy a 
feliratok a siketek és nagyothallók 
számára szinkronban legyenek a képpel, 
olvashatóak, pontosak és érthetőek 
legyenek, hatékonyan tükrözve a hangzó 
információt. Idetartozik olyan minőségi 
előírások megállapítása, amelyek kitérnek 
legalább a betűk méretére és típusára, a 
színek kontrasztjára és használatára, 
valamint amennyiben lehetséges, a siketek 
és nagyothallók számára készült feliratok 
felhasználók általi szabályozásához 
szükséges követelményekre;

(ii) a szolgáltatók biztosítják, hogy a 
hangzó kísérőszövegek és a hangos 
feliratok megfelelően összhangban 
legyenek a képanyaggal. Idetartozik az 
audioanyag beágyazására, valamint a 
hangos kísérőszöveg és a hangos feliratok 
érthetőségére vonatkozó minőségi 
előírások kidolgozása, továbbá az ezek 
felhasználó általi irányításának 
biztosítására vonatkozó követelmények 
kialakítása;

(iii) A szolgáltatók biztosítják, hogy a 
siketeknek és nagyothallóknak szánt 
feliratok szinkronban legyenek a videóval, 
olvashatóak, pontosak és érthetőek 
legyenek, hatékonyan tükrözve a hangzó 
információt. Idetartozik a szakmai 
követelmények megállapítása a tolmácsok 
számára, illetve a jeltolmácsolás módjára 
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vonatkozó minőségi követelmények 
meghatározása. Követelményeket kell 
megállapítani a jeltolmácsolási funkció 
felhasználók általi szabályozásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 608
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a szolgáltatás elérhetőségéről és 
annak a támogató technológiákkal és 
szolgáltatásokkal való kompatibilitásáról, 
a funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 609
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – B rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tervezés és gyártás: 1. Tervezés és gyártás:

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 

A funkcióképességükben korlátozott, a 
fogyatékossággal élő és az életkorral 
összefüggő egészségkárosodással élő 
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egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és gyártása 
során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

személyek általi előrelátható használat 
maximalizálása érdekében a termékek 
tervezése és gyártása során meg kell felelni 
a következő hozzáférhetőségi 
követelményeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük; (ii) érthetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük; (iii) észlelhetőknek kell lenniük;

(iv) az előrelátható használat
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(iv) az előrelátható használat feltételei 
melletti maximális olvashatóságot 
biztosító megfelelő betűmérettel és 
betűtípussal kell rendelkezniük, elegendő 
kontraszttal a karakterek és a háttér 
között;

(iva) hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell 
rendelkezésre bocsátani, észlelhetően, 
működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás), amely:

(i) megfelel az a) pontban 
meghatározott követelményeknek;

(ii) egyszerű és pontos módon 
tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a 
termék akadálymentesítő elemeket 
tartalmaz, valamint a támogató 
technológiákkal való kompatibilitásáról;

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás, amely megfelel a következőknek:

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás – akár külön, akár a termékbe 
integrált formában –, amely megfelel a 
következőknek:

(i) az utasítás tartalmának olyan 
szöveges formátumokban kell 
rendelkezésre állnia, amelyek 

(i) hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kel 
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felhasználhatók alternatív támogató 
formátumok létrehozására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

rendelkezésre bocsátani, észlelhetően, 
működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

(ii) az utasításoknak alternatívát kell 
kínálniuk a nem szöveges tartalom 
tekintetében;

(ii) felsorolja és elmagyarázza a 
termék akadálymentesítő elemei 
használatának módját, valamint azok 
összeegyeztethetőségét az uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
többféle támogató technológiával;

(iia) kérésre alternatív, nem 
elektronikus formátumokban is 
rendelkezésre kell bocsátani. Az 
alternatív, nem elektronikus formátumok 
közé tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 
Braille-írás vagy a könnyen olvasható 
formátumok;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

(f) a terméknek kompatibilisnek kell 
lennie az uniós és nemzetközi szinten 
elérhető támogató eszközök és 
technológiák széles skálájával, ideértve a 
hallást segítő technológiákat is, így a 
hallókészülékeket, telecoilokat, cochleáris 
implantátumokat és hallássegítő 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – B rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. A kapcsolódó, fejlett B. A kapcsolódó, fejlett 
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számítástechnikai kapacitású fogyasztói 
berendezések:

számítástechnikai kapacitású fogyasztói 
berendezések:

1. Tervezés és gyártás: 1. Tervezés és gyártás:

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és gyártása 
során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

A fogyatékossággal élő és az életkorral 
összefüggő egészségkárosodással élő 
személyek általi észszerű előrelátható 
használat maximalizálása érdekében a 
termékek tervezése és gyártása során eleget
kell tenni a Ba. pontban előírt, 
funkcionális teljesítményre vonatkozó 
követelményeknek, és biztosítania kell az 
alábbiakat:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések);

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük; 

(iv) az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell
rendelkezniük;

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás, amely megfelel a következőknek: 

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás;

(i) az utasítás tartalmának olyan 
szöveges formátumokban kell 
rendelkezésre állnia, amelyek 
felhasználhatók alternatív támogató 
formátumok létrehozására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

(ii) az utasításoknak alternatívát kell 
kínálniuk a nem szöveges tartalom 
tekintetében;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
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és output) a 2. pontban foglaltak szerint; és output);

(e) a termék funkcióképességükben
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(e) a termék fogyatékossággal élő
személyek igényeinek kiszolgálását célzó 
funkciói; 

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

2. A felhasználói felület és a 
funkciók tervezése:

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1.
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy tervezik meg, hogy adott esetben:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen:

(b) biztosítsanak alternatívát a 
beszédre a kommunikáció és a 
tájékozódás tekintetében;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(d) az információ közvetítésére 
biztosítsanak egy alternatív színt;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának 
és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

Or. en
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Módosítás 611
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – B rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felhasználói felület és a funkciók 
tervezése:

2. A termék felhasználói felületére és 
tervezésére vonatkozó funkcionalitási 
követelmények

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy kell tervezni, hogy adott esetben:

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy kell tervezni, hogy adott esetben 
megfeleljenek az I. szakasz 2. pontjában 
foglaltaknak, valamint:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen;

(a) amennyiben a termék 
audiovizuális tartalmat jelenít meg, 
rendelkezik olyan üzemmóddal, amely az 
alapértelmezett videocsatornán feltünteti a 
feliratokat a siketek és nagyothallók 
számára;

(b) biztosítsanak alternatívát a 
beszédre a kommunikáció és a 
tájékozódás tekintetében;

(b) amennyiben a termék 
audiovizuális tartalmat jelenít meg, 
rendelkezik olyan üzemmóddal, amely 
révén kiválasztható és lejátszható a 
hangzó kísérőszöveg az alapértelmezett 
audiocsatornán;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(c) amennyiben a termék 
audiovizuális tartalmat jelenít meg, 
rendelkezik olyan üzemmóddal, amely 
révén kiválaszthatók és lejátszhatók a 
hangos feliratok az alapértelmezett 
audiocsatornán;

(d) az információ közvetítésére 
biztosítsanak egy alternatív színt;

(d) amennyiben a termék 
audiovizuális tartalmat jelenít meg, akkor 
– ha ez technikailag lehetséges –
rendelkezzen olyan üzemmóddal, amely 
révén kiválasztható és lejátszható a 
jelnyelvi tolmácsolás az alapértelmezett 
audiocsatornán;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának 
és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 

(e) A termék támogatja a 
hozzáférhetőségi szolgáltatások egyesével 
történő, illetve egymással kombinált 
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háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

alkalmazását;

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(f) A termék lehetővé tegye a 
hozzáférési szolgáltatások lehető 
legnagyobb mértékű személyre szabását, 
beleértve a hozzáférhetőségi 
szolgáltatásoknak más módon, pl. egy 
másik eszközzel való szinkronizáció révén 
történő elérését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(g) a hozzáférhetőségi szolgáltatásokat 
aktiváló felhasználói funkciók 
ugyanolyan minőségben állnak a 
felhasználó rendelkezésére, mint az 
elsődleges irányító funkciók;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(h) A termék lehetőséget nyújt a 
hallást segítő technológiákkal, így a 
hallókészülékekkel telecoilokkal, 
cochleáris implantátumokkal és 
hallássegítő eszközökkel való vezeték 
nélküli tényleges összekapcsolódásra.

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

Or. en

Módosítás 612
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – B rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a termék elérhetőségéről és a 
támogató technológiákkal való 
kompatibilitásáról, a 
funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
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kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – B a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ba. A funkcionális teljesítményre 
vonatkozó követelmények

(a) Használat látás nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem teszi szükségessé a látást.

(b) Használat korlátozott látással

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára korlátozott látásuk jobb 
kihasználását.

(c) Használat a szín észlelése nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a színek 
felhasználók általi észlelését.

(d) Használat hallás nélkül

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a hallást.

(e) Használat korlátozott hallással

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely jobb audiotulajdonságokkal 
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rendelkezik.

(f) Használat hangképzési képesség 
nélkül

Amennyiben az IKT hangbevitelt követel 
meg a felhasználóktól, biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot is, amely 
nem követeli meg a hangképzést a 
felhasználóktól.

(g) Használat korlátozott kézi 
beavatkozással vagy erőkifejtéssel

Amennyiben az IKT kézi beavatkozást 
követel meg, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára az IKT alternatív, 
kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 
vagy több vezérlő egyidejű működtetését 
nem igénylő beavatkozással való 
használatát.

(h) Használat korlátozott 
mozgástartománnyal

Amennyiben az IKT-termékek szabadon 
állóak vagy beépítettek, működtetési 
egységeiknek valamennyi felhasználó 
mozgástartományán belül kell 
elhelyezkedniük.

(i) A fényérzékenység által okozott 
rohamok kockázatának minimálisra 
csökkentése

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amelynek esetében minimális a 
fényérzékenység által okozott rohamok 
előfordulási lehetősége;

(j) Használat korlátozott kognitív 
képességgel

Az IKT-nek biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely használatát 
egyszerűbbé teszi és megkönnyíti;

(k) A magánélet védelme

Amennyiben az IKT akadálymentes 
elemeket tartalmaz, rendelkeznie kell 
legalább egy olyan üzemmóddal, amely az 
akadálymentes IKT-elemek használata 
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során biztosítja az adatvédelmet.

Or. en

Módosítás 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – C a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ca. A weboldalak és 
mobilalkalmazások felépítése

(a) a weboldalak és 
mobilalkalmazások felépítését 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
tenni, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 615
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

önkiszolgáló terminálok, jegykiadó 
automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 
automaták

önkiszolgáló terminálok – többek között 
fizetési terminálok –, jegykiadó automaták 
és önkiszolgáló utasfelvételi automaták

Or. en
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Módosítás 616
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – A rész – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(a) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

(i) hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell 
rendelkezésre bocsátani, a (b) pontnak 
megfelelően észlelhetően, 
működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(ii) felsorolják a szolgáltatás 
akadálymentesítő elemeit, és ismertetik 
azok használatát, beleértve a járművek és 
az azokat körülvevő infrastruktúra és 
épített környezet hozzáférhetőségét, 
valamint tájékoztatást adnak az igénybe 
vehető támogatásról a 1107/2006/EK, 
1177/2010/EU, 1371/2007/EK és 
181/2011/EU rendeleteknek megfelelően,

(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a b) pont szerint kell 
nyújtani.

(iii) kérésre alternatív, nem 
elektronikus formátumokban is 
rendelkezésre kell bocsátani. Az 
alternatív, nem elektronikus formátumok 
közé tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 
Braille-írás vagy a könnyen olvasható 
formátumok.

(b) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 

(b) a weboldalakat és ezen belül a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
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funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel 
és támogató technológiákkal.

(ba) a mobilalapú szolgáltatásokat és 
ezen belül a szolgáltatások nyújtásához 
szükséges mobilalkalmazásokat 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
tenni, ideértve az igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 
interaktív funkciókat, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
biztosítva; továbbá olyan megbízható 
módon, amely előmozdítja az 
interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(c) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciókat, 
gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 
valamint a szolgáltatás működésének 
megváltoztatását.

(c) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott és a fogyatékossággal élő 
személyek igényeinek kiszolgálását célzó 
funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és 
eljárásokat, valamint a szolgáltatás 
működésének megváltoztatását:

(i) intelligens jegyértékesítés 
(elektronikus foglalás, jegyelővétel stb.);

(ii) valós idejű utastájékoztatás 
(menetrendek, közlekedési 
fennakadásokkal kapcsolatos tájékoztatás, 
szolgáltatások összekapcsolása, 
továbbutazás egyéb közlekedési módok 
igénybevételével stb.);

(iii) további szolgáltatási információk 
(pl. állomások személyi ellátottsága, nem 
működő liftek vagy ideiglenesen szünetelő 
szolgáltatások);

(ca) a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges épített környezetnek meg kell 
felelnie az e melléklet X. szakaszában 
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foglaltaknak.

Or. en

Módosítás 617
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – A rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(b) a weboldalakat és online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 618
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – A rész – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
épített környezetnek meg kell felelnie az e 
melléklet X. szakaszában foglaltaknak.

Or. en
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Módosítás 619
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – A rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a szolgáltatás elérhetőségéről és 
annak a támogató technológiákkal és 
szolgáltatásokkal való kompatibilitásáról, 
a funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 620
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. Személyszállítási szolgáltatások 
nyújtására szolgáló weboldalak:

törölve

(a) A weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; és 
olyan módon, hogy az uniós és nemzetközi 
szinten egyaránt előmozdítsa a különböző 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal megvalósuló 
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interoperabilitást.

Or. en

Módosítás 621
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – B rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; és 
olyan módon, hogy az uniós és nemzetközi 
szinten egyaránt előmozdítsa a különböző 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal megvalósuló 
interoperabilitást.

(a) A weboldalakat és online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; és 
olyan módon, hogy az uniós és nemzetközi 
szinten egyaránt előmozdítsa a különböző 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal megvalósuló 
interoperabilitást.

Or. en

Módosítás 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
I függelék – V fejezet – B rész – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A honlapnak meg kell felelnie az 
(a) pontban meghatározott 
követelményeknek, legalább a következő 
tartalmak terén:

(i) Hozzáférés a menetrendekkel, 
árkedvezményekkel és kombinált 
jegyekkel, valamint a foglalási és szállítási 
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díjakkal kapcsolatos információkhoz;

(ii) Foglalás vagy foglalás módosítása 
az összes személyszállítási szolgáltatásra 
vonatkozóan;

(iii) Bejelentkezés;

(iv) Hozzáférés a személyes útitervhez;

(v) Hozzáférés a szállítás állapotához;

(vi) Hozzáférés a személyes ügyfélfiókhoz;

(vii) Hozzáférés a szállítóval való 
kapcsolatfelvételi funkcióhoz;

(viii) Hozzáférés az igénybe vehető 
szállítási segítségre vonatkozó 
információkhoz.

Or. de

Indokolás

A módosítás egy olyan, a honlapok 7 legfontosabb elemét felsoroló listán alapul, amelyet az 
Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma állított össze („Nondiscrimination on the Basis 
of Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports 
(DOT–OST–2011–0177). 

Módosítás 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
I függelék – V fejezet – B rész – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) Az (a) pontban szereplő 
követelmények nem vonatkoznak olyan, 
harmadik fél által előállított tartalomra, 
amelynek a finanszírozásában, 
fejlesztésében és ellenőrzésében az érintett 
szolgáltató nem vesz részt.

Or. de

Indokolás

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről 
2016/2012 irányelv alapján azoknak a harmadik fél által előállított tartalmaknak, amelyek 
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nem állnak a honlapot biztosító szolgáltató ellenőrzése alatt, nem kell eleget tenniük az 
akadálymentesítési követelményeknek.

Módosítás 624
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. Mobileszköz-alapú szolgáltatások, 
intelligens jegyértékesítési rendszerek és
valós idejű tájékoztatás:

törölve

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen,

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a b) pont szerint kell 
nyújtani.

(b) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
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továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 625
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – C rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. Mobileszköz-alapú szolgáltatások, 
intelligens jegyértékesítési rendszerek és 
valós idejű tájékoztatás:

C. Mobileszköz-alapú szolgáltatások, 
intelligens jegyértékesítési rendszerek,
intelligens utasfelvételi rendszerek és 
valós idejű tájékoztatás:

Or. en

Módosítás 626
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – D rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. Légi, autóbuszos, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások; a 
személyszállítási szolgáltatások nyújtására 
szolgáló weboldalak; mobileszköz-alapú 
szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 
rendszerek és valós idejű tájékoztatás; 
Önkiszolgáló terminálok, jegykiadó 
automaták és önkiszolgáló utasfelvételi 
automaták: 

D. Légi, autóbuszos, vasúti és vízi 
személyszállítási szolgáltatások; a 
személyszállítási szolgáltatások nyújtására 
szolgáló weboldalak; mobileszköz-alapú 
szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 
rendszerek és valós idejű tájékoztatás; 
Önkiszolgáló terminálok – többek között 
fizetési terminálok –, jegykiadó automaták 
és önkiszolgáló utasfelvételi automaták:

Or. en
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Módosítás 627
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – D rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. Önkiszolgáló terminálok, 
jegykiadó automaták és önkiszolgáló 
utasfelvételi automaták:

D. Az önkiszolgáló termináloknak, 
jegykiadó automatáknak és önkiszolgáló 
utasfelvételi automatáknak eleget kell 
tenniük a II. szakaszban foglalt 
követelményeknek.

1. Tervezés és gyártás: 

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és 
gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük; 

(iv) az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(b) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(c) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(d) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

2. A felhasználói felület és a 
funkciók tervezése:
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Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont b) és c) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy kell tervezni, hogy adott esetben:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen;

(b) biztosítsanak alternatívát a 
beszédre a kommunikáció és a 
tájékozódás tekintetében;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(d) az információ közvetítésére 
biztosítsanak egy alternatív színt;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának 
és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

Or. en

Módosítás 628
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Banki szolgáltatások; banki szolgáltatások 
nyújtására szolgáló weboldalak; 

Banki szolgáltatások; banki szolgáltatások 
nyújtására szolgáló weboldalak; 
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mobileszköz-alapú banki szolgáltatások; 
önkiszolgáló terminálok, ideértve a banki 
szolgáltatások nyújtására használt a
bankjegykiadó automatákat

mobileszköz-alapú banki szolgáltatások; 
önkiszolgáló terminálok, ideértve a fizetési 
terminálokat és a banki szolgáltatások 
nyújtására használt bankjegykiadó 
automatákat

Or. en

Módosítás 629
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Banki szolgáltatások; banki szolgáltatások 
nyújtására szolgáló weboldalak; 
mobileszköz-alapú banki szolgáltatások; 
önkiszolgáló terminálok, ideértve a banki 
szolgáltatások nyújtására használt a
bankjegykiadó automatákat

Banki szolgáltatások; banki szolgáltatások 
nyújtására szolgáló weboldalak; 
mobileszköz-alapú banki szolgáltatások; 
önkiszolgáló terminálok, ideértve a banki 
szolgáltatások nyújtására használt 
bankjegykiadó automatákat és a fizetési 
terminálokat

Or. en

Módosítás 630
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a D. pontban 
meghatározott szabályok szerint;

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a D. pontban 
meghatározott szabályok szerint;

(b) tájékoztatást kell nyújtani a (b) tájékoztatást kell nyújtani a 
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szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

(i) hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell
rendelkezésre bocsátani, a c) pontnak 
megfelelően észlelhetően, 
működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(ii) fel kell sorolni és el kell 
magyarázni, hogy hogyan kell használni a 
termék akadálymentesítő elemeit a 
kapcsolódó végberendezésekkel együtt;

(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a c) pont szerint kell 
nyújtani.

(iii) kérésre alternatív, nem 
elektronikus formátumokban is 
rendelkezésre kell bocsátani. Az 
alternatív, nem elektronikus formátumok 
közé tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 
Braille-írás vagy a könnyen olvasható 
formátumok;

(iiia) érthetőnek kell lennie, nem 
haladhatja meg az Európa Tanács közös 
európai nyelvi referenciakerete B2 
szintjének (középszint) komplexitását.

(c) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(c) a weboldalakat és online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel 
és támogató technológiákkal.

(ca) a mobilalapú szolgáltatásokat és 
ezen belül a banki szolgáltatások 
nyújtásához szükséges alkalmazásokat 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
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tenni, ideértve az igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 
interaktív funkciókat, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
biztosítva; továbbá olyan megbízható 
módon, amely előmozdítja az 
interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(d) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciókat, 
gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 
valamint a szolgáltatás működésének 
megváltoztatását.

(d) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek 
igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, 
gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 
valamint a szolgáltatás működésének 
megváltoztatását.

(da) a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges elektronikus azonosítási, 
biztonsági és fizetési módszereknek 
érthetőknek, észlelhetőknek, 
működtethetőknek és megbízhatóknak kell 
lenniük, anélkül, hogy veszélyeztetnék a 
felhasználó biztonságát vagy adatainak 
védelmét.

(db) a szolgáltatás nyújtását célzó 
épített környezetnek meg kell felelnie a X. 
szakaszban foglalt előírásoknak.

Or. en

Módosítás 631
Marco Zullo

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – A rész – d a pont (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a szolgáltatás nyújtását célzó épített 
környezetnek meg kell felelnie a X. 
szakaszban foglalt előírásoknak.

Or. it
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Módosítás 632
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – A rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a szolgáltatás elérhetőségéről és 
annak a támogató technológiákkal és 
szolgáltatásokkal való kompatibilitásáról, 
a funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 633
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. Banki szolgáltatások nyújtására 
szolgáló weboldalak:

törölve

A szolgáltatások funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek általi 
előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
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elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 634
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – B rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(a) a weboldalakat és online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 635
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. Mobileszköz-alapú banki 
szolgáltatások:

törölve
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1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen,

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a b) pont szerint kell 
nyújtani.

(b) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 636
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – D rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. Önkiszolgáló terminálok, ideértve 
a banki szolgáltatások nyújtására használt a
bankjegykiadó automatákat:

D. Az önkiszolgáló termináloknak, 
ideértve a banki szolgáltatások nyújtására 
használt bankjegykiadó automatákat és 
fizetési terminálokat, eleget kell tenniük a 
II. szakasz rendelkezéseinek.

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és 
gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük; 

(iv) az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(b) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(c) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(d) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

Or. en

Módosítás 637
Lambert van Nistelrooij
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – D rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. Önkiszolgáló terminálok, ideértve a 
banki szolgáltatások nyújtására használt a
bankjegykiadó automatákat:

D. Önkiszolgáló terminálok, ideértve a
fizetési terminálokat és a banki 
szolgáltatások nyújtására használt 
bankjegykiadó automatákat:

Or. en

Módosítás 638
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – D rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. Önkiszolgáló terminálok, ideértve a 
banki szolgáltatások nyújtására használt a
bankjegykiadó automatákat:

D. Önkiszolgáló terminálok, ideértve a 
banki szolgáltatások nyújtására használt 
bankjegykiadó automatákat és a fizetési 
terminálokat:

Or. en

Módosítás 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E-könyvek E-könyvek és kapcsolódó berendezés

Or. en

Módosítás 640
Olga Sehnalová
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E-könyvek E-könyvek és e-könyv-olvasók

Or. en

Módosítás 641
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a „Termékek” című B. 
pontban meghatározott szabályok szerint;

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a „Termékek” című B. 
pontban meghatározott szabályok szerint;

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen,

(i) hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell 
rendelkezésre bocsátani, a c) pontnak 
megfelelően észlelhetően, 
működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(ii) fel kell sorolni és el kell 
magyarázni a szolgáltatás
hozzáférhetőségi jellemzőinek a 
kapcsolódó végberendezésekkel 
kombinálva történő használati módjait, 
valamint a szolgáltatás támogató 
technológiákkal való kompatibilitását;
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(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a c) pont szerint kell 
nyújtani.

(iii) kérésre alternatív, nem 
elektronikus formátumokban is 
rendelkezésre kell bocsátani. Az 
alternatív, nem elektronikus formátumok 
közé tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 
Braille-írás vagy a könnyen olvasható 
formátumok.

(c) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(c) a weboldalakat és a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel 
és támogató technológiákkal.

(ca) a mobilalapú szolgáltatásokat és 
ezen belül a szolgáltatások nyújtásához 
szükséges mobilalkalmazásokat 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
tenni, ideértve az igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 
interaktív funkciókat, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
biztosítva; továbbá olyan megbízható 
módon, amely előmozdítja az 
interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(d) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 
komplementaritás elősegítésére;

(d) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 
komplementaritás elősegítésére;

(e) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciókat, 
gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 
valamint a szolgáltatás működésének 
megváltoztatását.

(e) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott és a fogyatékossággal élő 
személyek igényeinek kiszolgálását célzó 
funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és 
eljárásokat, valamint a szolgáltatás 
működésének megváltoztatását az alábbiak 
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biztosítása révén: navigálás a 
dokumentum egészében dinamikus 
megjelenítések, a szöveges és az audio 
tartalom szinkronizálásának lehetősége, 
szöveget beszéddé átalakító technológia, a 
tartalom alternatív reprodukálásának és 
számos támogató technológiával való 
interoperabilitásának oly módon való 
lehetővé tétele, amely észlelhető, érthető 
ás működtethető, valamint maximalizálja 
a jelenlegi és jövőbeli közvetítő 
eszközökkel való kompatibilitást.

Or. en

Módosítás 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – A rész – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében: 

1. A szolgáltatások nyújtása során a 
fogyatékossággal élő személyek általi 
észszerű előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében az ellátási lánc 
valamennyi szereplőjének eleget kell 
tennie a Ba. pontban meghatározott, 
funkcionális teljesítményre vonatkozó 
követelményeknek, és a 
szolgáltatásnyújtás kiterjed az alábbiakra:

(a) biztosítani kell a szolgáltatás 
nyújtása során használt termékek 
hozzáférhetőségét a „Termékek” című B. 
pontban meghatározott szabályok szerint;

(a) az adott szolgáltatás nyújtása során 
a szolgáltató által használt termékek a B. 
pontban meghatározott szabályok szerint;

(b) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(b) tájékoztatás a szolgáltatás 
működésével, valamint hozzáférhetőségi 
jellemzőivel és lehetőségeivel 
kapcsolatban;

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
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érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen,

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(iii) az elektronikus információkat –
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat – a c) pont szerint kell 
nyújtani.

(c) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(c) elektronikus információk, ideértve 
a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
kapcsolódó weboldalakat és online 
alkalmazásokat, valamint az e-könyv-
alkalmazásokat;

(d) elektronikus információk, ideértve 
a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
kapcsolódó weboldalakat és online 
alkalmazásokat, valamint az e-könyv-
alkalmazásokat;

(d) hozzáférhető információ nyújtása 
a támogató szolgáltatásokkal való 
komplementaritás elősegítésére;

(e) ideértve a funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciókat, 
gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 
valamint a szolgáltatás működésének 
megváltoztatását.

(e) a fogyatékossággal élő személyek 
igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 
gyakorlatok, szabályok, eljárások, 
valamint a szolgáltatás működésének 
megváltoztatása.

Or. en

Módosítás 643
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – A rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a weboldalakat következetes és a (c) a weboldalakat és online 
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felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 644
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – A rész – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
mobilalapú szolgáltatásokat, többek között 
a mobilalkalmazásokat is, következetes és 
a felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva, 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal;

Or. en

Módosítás 645
Olga Sehnalová
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – A rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a szolgáltatás elérhetőségéről és 
annak a támogató technológiákkal és 
szolgáltatásokkal való kompatibilitásáról, 
a funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 646
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. Termékek: B. A termékeknek meg kell felelniük 
az I. szakasznak.

1. Tervezés és gyártás:

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és 
gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(i) több érzékszervi csatornán 
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keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük;

(iv) az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására 
és ártalmatlanítására vonatkozó 
használati utasítás, amely megfelel a 
következőknek:

(i) az utasítás tartalmának olyan 
szöveges formátumokban kell 
rendelkezésre állnia, amelyek 
felhasználhatók alternatív támogató 
formátumok létrehozására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

(ii) az utasításoknak alternatívát kell 
kínálniuk a nem szöveges tartalom 
tekintetében;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

2. A felhasználói felület és a 
funkciók tervezése:

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy kell tervezni, hogy adott esetben:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
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megvalósítható legyen;

(b) biztosítsanak alternatívát a 
beszédre a kommunikáció és a 
tájékozódás tekintetében;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(d) az információ közvetítésére 
biztosítsanak egy alternatív színt;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának 
és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

Or. en

Módosítás 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – B rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tervezés és gyártás: 1. Tervezés és gyártás:

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és gyártása 
során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

A fogyatékossággal élő és az életkorral 
összefüggő egészségkárosodással élő 
személyek általi észszerű előrelátható 
használat maximalizálása érdekében a 
termékek tervezése és gyártása során eleget 
kell tenni a Ba. pontban előírt, 
funkcionális teljesítményre vonatkozó 
követelményeknek, és biztosítani kell az 
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alábbiakat:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések);

(i) több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

(ii) érthetőknek kell lenniük;

(iii) észlelhetőknek kell lenniük;

(iv) az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás, amely megfelel a következőknek:

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás;

(i) az utasítás tartalmának olyan 
szöveges formátumokban kell 
rendelkezésre állnia, amelyek 
felhasználhatók alternatív támogató 
formátumok létrehozására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

(ii) az utasításoknak alternatívát kell 
kínálniuk a nem szöveges tartalom 
tekintetében;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output);

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(e) a termék funkciói;

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

2. A felhasználói felület és a 
funkciók tervezése:

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
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pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy tervezik meg, hogy adott esetben:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen;

(b) biztosítsanak alternatívát a 
beszédre a kommunikáció és a 
tájékozódás tekintetében;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(d) az információ közvetítésére 
biztosítsanak egy alternatív színt;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának 
és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

Or. en

Módosítás 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – B a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ba. A funkcionális teljesítményre 
vonatkozó követelmények

(a) Használat látás nélkül
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Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem teszi szükségessé a látást.

(b) Használat korlátozott látással

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára korlátozott látásuk jobb 
kihasználását.

(c) Használat a szín észlelése nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a színek 
felhasználók általi észlelését.

(d) Használat hallás nélkül

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a hallást.

(e) Használat korlátozott hallással

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely jobb audiotulajdonságokkal 
rendelkezik.

(f) Használat hangképzési képesség 
nélkül

Amennyiben az IKT hangbevitelt követel 
meg a felhasználóktól, biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot is, amely 
nem követeli meg a hangképzést a 
felhasználóktól.

(g) Használat korlátozott kézi 
beavatkozással vagy erőkifejtéssel

Amennyiben az IKT kézi beavatkozást 
követel meg, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára az IKT alternatív, 
kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 
vagy több vezérlő egyidejű működtetését 
nem igénylő beavatkozással való
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használatát.

(h) Használat korlátozott 
mozgástartománnyal

Amennyiben az IKT-termékek szabadon 
állóak vagy beépítettek, működtetési 
egységeiknek valamennyi felhasználó 
mozgástartományán belül kell 
elhelyezkedniük.

(i) A fényérzékenység által okozott 
rohamok kockázatának minimálisra 
csökkentése

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amelynek esetében minimális a 
fényérzékenység által okozott rohamok 
előfordulási lehetősége;

(j) Használat korlátozott kognitív 
képességgel

Az IKT-nek biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely használatát 
egyszerűbbé teszi és megkönnyíti;

(k) A magánélet védelme

Amennyiben az IKT akadálymentes 
elemeket tartalmaz, rendelkeznie kell 
legalább egy olyan üzemmóddal, amely az 
akadálymentes IKT-elemek használata 
során biztosítja az adatvédelmet.

Or. en

Módosítás 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – B a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ba. Weboldalak és mobilalkalmazások

(a) az e-könyv fájlokat következetes és 
a felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
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kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén szakosodott 
szervezetekkel (vagy „jogosult 
szervekkel”) együttműködve az alternatív 
hozzáférhető formátumú példányok 
rendelkezésre bocsátása érdekében; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(b) hozzáférhetőségi metaadatokat kell 
biztosítani, amelyeket az értéklánc során 
kommunikálni kell az akadálymentes e-
könyvek fellelhetőségének előmozdítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 650
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E-kereskedelem E-kereskedelem, ideértve a postai, 
energia- és biztosítási szolgáltatók 
weboldalon és mobilkészüléken alapuló 
szolgáltatásait is

Or. en

Módosítás 651
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E-kereskedelem E-kereskedelem, ideértve a postai, 
energia- és biztosítási szolgáltatók 
weboldalon és mobilkészüléken alapuló 
szolgáltatásait is

Or. en

Módosítás 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szolgáltatások
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének
maximalizálása érdekében:

1. A szolgáltatásoknak a 
fogyatékossággal élő személyek általi,
észszerűen előrelátható igénybevételük
maximalizálása érdekében eleget kell tenni
az Aa. pontban meghatározott, 
funkcionális teljesítményre vonatkozó
követelményeknek, és magukban kell 
foglalniuk az alábbiakat:

(a) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(a) tájékoztatás a szolgáltatás 
működésével, valamint hozzáférhetőségi 
jellemzőivel és lehetőségeivel 
kapcsolatban;

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen,

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(iii) az elektronikus információkat, 
ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat a b) pont szerint kell 
nyújtani.
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(b) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(b) elektronikus információk, ideértve 
a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
kapcsolódó honlapokat és online 
alkalmazásokat.

Or. en

Módosítás 653
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

1. A szolgáltatások 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
általi előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében:

(a) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(a) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:

(i) a tájékoztatásnak olyan szöveges 
formátumokban kell rendelkezésre állnia, 
amelyek felhasználhatók alternatív 
támogató formátumok generálására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen,

(i) hozzáférhető internetes 
formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani, a (b) pontnak megfelelően 
észlelhetően, működtethetően, érthetően 
és megbízhatóan megjelenítve;

(ii) alternatívát kell biztosítani a nem 
szöveges tartalom tekintetében;

(ii) fel kell sorolni és el kell 
magyarázni, hogy hogyan kell használni a 
szolgáltatás akadálymentesítő elemeit, 
valamint annak különféle támogató 
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technológiákkal való komplementaritását.

(iii) az elektronikus információkat, 
ideértve a szolgáltatás nyújtásához
szükséges kapcsolódó online 
alkalmazásokat a b) pont szerint kell 
nyújtani.

(b) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(b) a weboldalakat és a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel 
és támogató technológiákkal.

(ba) a mobilalapú szolgáltatásokat és 
ezen belül az e-kereskedelmi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
mobilalkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal.

(bb) a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges elektronikus azonosítási, 
biztonsági és fizetési módszereknek 
érthetőknek, észlelhetőknek, 
működtethetőknek és megbízhatóknak kell 
lenniük, anélkül, hogy veszélyeztetnék a 
felhasználó biztonságát vagy adatainak 
védelmét.

Or. en
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Módosítás 654
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(b) a weboldalakat és online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 655
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A rész – 1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a mobilalapú szolgáltatásokat és ezen 
belül a szolgáltatások nyújtásához 
szükséges mobilalkalmazásokat 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
tenni, ideértve az igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 
interaktív funkciókat, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
biztosítva; továbbá olyan módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
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különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal.

Or. en

Módosítás 656
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a szolgáltatás elérhetőségéről és 
annak a támogató technológiákkal és 
szolgáltatásokkal való kompatibilitásáról, 
a funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók és a fogyatékossággal élő 
személyek számára akadálymentesített 
kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Aa. A funkcionális teljesítményre 
vonatkozó követelmények

(a) Használat látás nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
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amely nem teszi szükségessé a látást.

(b) Használat korlátozott látással

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára korlátozott látásuk jobb 
kihasználását.

(c) Használat a szín észlelése nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a színek 
felhasználók általi észlelését.

(d) Használat hallás nélkül

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a hallást.

(e) Használat korlátozott hallással

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely jobb audiotulajdonságokkal 
rendelkezik.

(f) Használat hangképzési képesség 
nélkül

Amennyiben az IKT hangbevitelt követel 
meg a felhasználóktól, biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot is, amely 
nem követeli meg a hangképzést a 
felhasználóktól.

(g) Használat korlátozott kézi 
beavatkozással vagy erőkifejtéssel

Amennyiben az IKT kézi beavatkozást 
követel meg, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára az IKT alternatív, 
kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 
vagy több vezérlő egyidejű működtetését 
nem igénylő beavatkozással való 
használatát.

(h) Használat korlátozott 
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mozgástartománnyal

Amennyiben az IKT-termékek szabadon 
állóak vagy beépítettek, működtetési 
egységeiknek valamennyi felhasználó 
mozgástartományán belül kell 
elhelyezkedniük.

(i) A fényérzékenység által okozott 
rohamok kockázatának minimálisra 
csökkentése

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amelynek esetében minimális a 
fényérzékenység által okozott rohamok 
előfordulási lehetősége;

(j) Használat korlátozott kognitív 
képességgel

Az IKT-nek biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely használatát 
egyszerűbbé teszi és megkönnyíti;

(k) A magánélet védelme

Amennyiben az IKT akadálymentes 
elemeket tartalmaz, rendelkeznie kell 
legalább egy olyan üzemmóddal, amely az 
akadálymentes IKT-elemek használata 
során biztosítja az adatvédelmet.

Or. en

Módosítás 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A b rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ab. Weboldalak és mobilalkalmazások

(a) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
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biztosítva; továbbá olyan módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal.

(b) ez alól kivételt képeznek az alábbi 
tartalmak: 

(i) a hat évvel ezen irányelv 
alkalmazásának kezdő napját megelőzően 
közzétett képfájlok, kivéve, ha ezek a 
szolgáltatás nyújtása során 
elengedhetetlenek;

(ii) a hat évvel ezen irányelv 
alkalmazásának kezdő napját megelőzően 
közzétett, rögzített folyamatos médium;

(iii) online térképek és 
térképszolgáltatások, feltéve hogy a 
navigációs célra szánt térképek esetében 
az alapvető információkat akadálymentes 
digitális formában is rendelkezésre 
bocsátják;

(iv) a harmadik fél tulajdonát képező 
olyan tartalmak, amelyeket nem a 
szolgáltató finanszírozott vagy fejlesztett 
ki, és amelyek nem a szolgáltató 
irányítása alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Tervezés és gyártás törölve

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
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érdekében a termékek tervezése és 
gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

(a) a termék használatára vonatkozó, 
magán a terméken nyújtott információk 
(címkézés, használati utasítás, 
figyelmeztetések), amelyeknek:

i. több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

ii. érthetőknek kell lenniük;

iii. észlelhetőknek kell lenniük;

iv. az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására 
és ártalmatlanítására vonatkozó 
használati utasítás, amely megfelel a 
következőknek:

i. az utasítás tartalmának olyan 
szöveges formátumokban kell 
rendelkezésre állnia, amelyek 
felhasználhatók alternatív támogató 
formátumok létrehozására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

ii. az utasításoknak alternatívát kell 
kínálniuk a nem szöveges tartalom 
tekintetében;

(d) a termék felhasználói felülete 
(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 
és output) a 2. pontban foglaltak szerint;

(e) a termék funkcióképességükben 
korlátozott személyek igényeinek 
kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
foglaltak szerint;

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.
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Or. en

Módosítás 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és 
gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

meg kell felelnie az I. szakasznak

Or. en

Módosítás 661
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A funkcióképességükben korlátozott, 
többek között a fogyatékossággal élő és az 
életkorral összefüggő 
egészségkárosodással élő személyek általi 
előrelátható használat maximalizálása 
érdekében a termékek tervezése és gyártása 
során hozzáférhetővé kell tenni a 
következőket:

A fogyatékossággal élő és az életkorral 
összefüggő egészségkárosodással élő 
személyek általi előrelátható használat 
maximalizálása érdekében a termékek 
tervezése és gyártása során eleget kell 
tenni a C. részben előírt, funkcionális 
teljesítményre vonatkozó 
követelményeknek. A termékek tervezése 
és gyártása a következőket foglalja 
magában:

Or. en
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Módosítás 662
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. több érzékszervi csatornán 
keresztül elérhetőknek kell lenniük;

i. érthetőknek kell lenniük;

Or. en

Módosítás 663
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. érthetőknek kell lenniük; ii. észlelhetőknek kell lenniük;

Or. en

Módosítás 664
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. észlelhetőknek kell lenniük; iii. betűtípusa megfelelő méretű és 
típusú, elegendő kontraszttal a karakterek 
és a háttér között az előrelátható 
használat feltételei melletti maximális 
olvashatóság biztosításához;

Or. en

Módosítás 665
Jiří Maštálka
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az előrelátható használat 
feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 
rendelkezniük;

iv. hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell 
rendelkezésre bocsátani, észlelhetően, 
működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

Or. en

Módosítás 666
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás);

(b) a termék csomagolása, ideértve a 
hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 
bezárás, használat, ártalmatlanítás), amely:

Or. en

Módosítás 667
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – b pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. megfelel az a) pontban 
meghatározott követelményeknek;

Or. en
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Módosítás 668
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 2 pont – b pont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. egyszerű és pontos módon 
tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a 
termék akadálymentesítő elemeket 
tartalmaz, valamint a támogató 
technológiákkal való kompatibilitásáról;

Or. en

Módosítás 669
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás, amely megfelel a következőknek:

(c) a termék alkalmazására, 
telepítésére, karbantartására, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozó használati 
utasítás – akár külön, akár a termékbe 
integrált formában –, amely megfelel a 
következőknek:

Or. en

Módosítás 670
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az utasítás tartalmának olyan 
szöveges formátumokban kell 
rendelkezésre állnia, amelyek 
felhasználhatók alternatív támogató 

i. hozzáférhető internetes 
formátumban és elektronikus, nem 
internetes dokumentum formájában kell 
rendelkezésre bocsátani, észlelhetően, 
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formátumok létrehozására, hogy 
különböző módokon bemutatható és több 
érzékszervi csatornán keresztül elérhető 
legyen;

működtethetően, érthetően és 
megbízhatóan megjelenítve;

Or. en

Módosítás 671
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az utasításoknak alternatívát kell
kínálniuk a nem szöveges tartalom 
tekintetében;

ii. felsorolja és elmagyarázza a 
termék akadálymentesítő elemei 
használatának módját, valamint azok 
összeegyeztethetőségét az uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
többféle támogató technológiával;

Or. en

Módosítás 672
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. kérésre alternatív, nem 
elektronikus formátumokban is 
rendelkezésre kell bocsátani. Az 
alternatív, nem elektronikus formátumok 
közé tartozhatnak a nagyméretű betűk, a 
Braille-írás vagy a könnyen olvasható 
formátumok;

Or. en
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Módosítás 673
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) interfész a termék és a támogató 
eszközök között.

(f) a terméknek kompatibilisnek kell 
lennie az uniós és nemzetközi szinten 
elérhető támogató eszközök és 
technológiák széles skálájával, ideértve a 
hallást segítő technológiákat is, így a 
hallókészülékeket, telecoilokat, cochleáris 
implantátumokat és hallássegítő 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 674
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) szálláshely-szolgáltatások (épített 
környezet);

Or. en

Módosítás 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A felhasználói felület és a 
funkciók tervezése:

törölve

Annak érdekében, hogy a termékek 
kialakítása és felhasználói felületük az 1. 
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pont d) és e) alpontjaiban foglaltaknak 
megfelelően hozzáférhető legyen, azokat 
úgy kell tervezni, hogy adott esetben:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen;

(b) biztosítsanak alternatívát a 
beszédre a kommunikáció és a 
tájékozódás tekintetében;

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(d) az információ közvetítésére 
biztosítsanak egy alternatív színt;

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának 
és vezérlésének lehetőségét, ideértve a 
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(f) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

Or. en

Módosítás 676
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasználói felület és a funkciók 
tervezése:

A termék felhasználói felületére és
tervezésére vonatkozó funkcionalitási 
követelmények:
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Or. en

Módosítás 677
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen:

(a) a kommunikáció és a tájékozódás 
több érzékszervi csatornán keresztül 
megvalósítható legyen, ideértve az 
alábbiakat:

i. amennyiben a termék vizuális 
kommunikációs és üzemmódokkal 
rendelkezik, biztosítania kell legalább egy 
olyan információs és üzemmódot is, amely 
nem teszi szükségessé a látást,

ii. amennyiben a termék auditív 
információs és üzemmódokkal 
rendelkezik, biztosítania kell legalább egy 
olyan információs és üzemmódot is, amely 
nem teszi szükségessé a hallást,

Or. en

Módosítás 678
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) biztosítsanak alternatívát a beszédre 
a kommunikáció és a tájékozódás 
tekintetében;

(b) biztosítsanak alternatívát a beszédre 
a kommunikáció és a tájékozódás 
tekintetében; amennyiben a termék 
felhasználói hangbevitelt követel meg, 
biztosítania kell legalább egy olyan 
üzemmódot is, amely nem igényel a 
felhasználóktól orálisan képzett hangokat,
úgymint beszédet, füttyöt vagy csettintést;
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Or. en

Módosítás 679
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) biztosítsák a rugalmas nagyítás és 
kontraszt lehetőségét;

(c) ha a termék vizuális 
kommunikációs és üzemmódokat nyújt,
biztosítson olyan elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a felhasználók számára 
korlátozott látásuk jobb kihasználását, 
beleértve a rugalmas nagyítás, rugalmas
kontraszt és fényerő tartalom- vagy 
funkcionalitás-veszteség nélküli 
biztosítását, és lehetőség szerint az előtér 
és a háttér vizuális elemeinek rugalmas 
módon történő elkülönítését és vezérlését, 
továbbá rugalmas vezérlést a szükséges 
látómező felett;

Or. en

Módosítás 680
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) az információ közvetítésére
biztosítsanak egy alternatív színt;

(d) biztosítsanak olyan vizuális 
üzemmódot, amely nem követeli meg a 
színek felhasználók általi észlelését; 

Or. en

Módosítás 681
Jiří Maštálka
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) biztosítsák az előtér és háttér 
rugalmas módon történő elválasztásának és 
vezérlésének lehetőségét, ideértve a
háttérzaj csökkentését és a világosság 
javítását;

(e) biztosítsák a hangerő felhasználó 
általi vezérlését és a jobb 
audiotulajdonságokat a hang 
érthetőségének javítása érdekében, többek 
között az előtér és háttér rugalmas módon 
történő elválasztásának és vezérlésének 
lehetőségét, amennyiben a hangot és a 
hátteret külön hangsávként rögzítették;

Or. en

Módosítás 682
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit;

(g) biztosítsák a szekvenciális 
irányítást és a finommotorikus irányítás 
más alternatíváit; többek közt azon 
termékek esetében is, amelyek manuális 
műveleteket igényelnek, és a 
termékjellemzőknek lehetővé kell tenniük 
a termék olyan alternatív módok révén 
történő használatát, amelyek nem 
igényelnek finommotorikus irányítást 
vagy kézi erőkifejtést, sem több 
kezelőfunkció egyidejű működtetését;

Or. en

Módosítás 683
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat;

(h) biztosítsanak alternatív, korlátozott 
mozgástartománnyal és erőkifejtéssel 
működtethető üzemmódokat; szabadon 
álló és beépített termék esetében is, és a 
tájékoztató és az üzemeltetési elemeket a 
szokásos hozzáférhető 
mozgástartományon belül kell elhelyezni, 
vagy pedig lehetővé kell tenni, hogy 
azokat a felhasználó a 
mozgástartományon belül elhelyezze;

Or. en

Módosítás 684
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) biztosítsák a fényérzékenység által 
okozott rohamok elkerülését.

(i) amennyiben a termék vizuális 
tájékoztatási módokat biztosít, biztosítania 
kell legalább egy olyan tájékoztatási 
módot is, amely minimálisra csökkenti a 
fényérzékenység által okozott rohamok
előfordulásának lehetőségét;

Or. en

Módosítás 685
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) biztosítsanak olyan elemeket, 
amelyek a kommunikációt és a 
felhasználó általi működtetést 
egyszerűbbé teszik és megkönnyítik;
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Or. en

Módosítás 686
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ib) amennyiben a termék hozzáférést 
biztosító elemeket nyújt, gondoskodni kell 
az említett elemek használata során a 
felhasználók adatvédelméről;

Or. en

Módosítás 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a weboldalakat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan módon, amely előmozdítja 
az interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

(e) a weboldalakat és a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel 
és támogató technológiákkal.

Or. en



AM\1121397HU.docx 161/169 PE599.726v03-00

HU

Módosítás 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a mobilalapú szolgáltatásokat és 
ezen belül a szolgáltatások nyújtásához 
szükséges mobilalkalmazásokat 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
tenni, ideértve az igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 
interaktív funkciókat, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
biztosítva; továbbá olyan megbízható 
módon, amely előmozdítja az 
interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.

Or. en

Módosítás 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 
komplementaritás elősegítésére;

(f) hozzáférhető információt kell 
nyújtani a támogató szolgáltatásokkal és 
technológiákkal való komplementaritás 
elősegítésére, ideértve a hallást segítő 
technológiákat is, így a hallókészülékeket, 
telecoilokat, cochleáris implantátumokat 
és hallássegítő eszközöket.

Or. en
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Módosítás 690
Jiří Maštálka

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – B a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ba. A funkcionális teljesítményre 
vonatkozó követelmények

(a) Használat látás nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem teszi szükségessé a látást.

(b) Használat korlátozott látással

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára korlátozott látásuk jobb 
kihasználását.

(c) Használat a szín észlelése nélkül

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a színek 
felhasználók általi észlelését.

(d) Használat hallás nélkül

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a hallást.

(e) Használat korlátozott hallással

Amennyiben az IKT auditív 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely jobb audiotulajdonságokkal 
rendelkezik.

(f) Használat hangképzési képesség 
nélkül
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Amennyiben az IKT hangbevitelt követel 
meg a felhasználóktól, biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot is, amely 
nem követeli meg a hangképzést a 
felhasználóktól.

(g) Használat korlátozott kézi 
beavatkozással vagy erőkifejtéssel

Amennyiben az IKT kézi beavatkozást 
követel meg, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára az IKT alternatív, 
kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 
vagy több vezérlő egyidejű működtetését 
nem igénylő beavatkozással való 
használatát.

(h) Használat korlátozott 
mozgástartománnyal

Amennyiben az IKT-termékek szabadon 
állóak vagy beépítettek, működtetési 
egységeiknek valamennyi felhasználó 
mozgástartományán belül kell 
elhelyezkedniük.

(i) A fényérzékenység által okozott 
rohamok kockázatának minimálisra 
csökkentése

Amennyiben az IKT vizuális 
üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amelynek esetében minimális a 
fényérzékenység által okozott rohamok 
előfordulási lehetősége;

(j) Használat korlátozott kognitív 
képességgel

Az IKT-nek biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely használatát 
egyszerűbbé teszi és megkönnyíti;

(k) A magánélet védelme

Amennyiben az IKT akadálymentes 
elemeket tartalmaz, rendelkeznie kell 
legalább egy olyan üzemmóddal, amely az 
akadálymentes IKT-elemek használata 
során biztosítja az adatvédelmet.

Or. en
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Módosítás 691
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – B a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ba. A funkcionális teljesítményre 
vonatkozó követelmények
(a) Használat látás nélkül: 
amennyiben az IKT vizuális üzemmódokat 
biztosít, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot is, amely nem követeli 
meg a látást;
(b) Használat korlátozott látással: 
amennyiben az IKT vizuális üzemmódokat 
biztosít, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 
a korlátozott látású felhasználók számára 
korlátozott látásuk jobb kihasználását;
(c) Használat a szín és a kontraszt 
észlelése nélkül: amennyiben az IKT 
vizuális üzemmódokat biztosít, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a színek 
felhasználók általi észlelését; 
(d) Használat hallás nélkül: 
amennyiben az IKT auditív üzemmódokat 
biztosít, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot is, amely nem követeli 
meg a hallást; 
(e) Használat korlátozott hallással: 
amennyiben az IKT auditív üzemmódokat 
biztosít, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot is, amely jobb 
hangtulajdonságokkal, többek között 
érthetőséggel és hangerővel rendelkezik;   
(f) Használat hangképzési képesség 
nélkül: amennyiben az IKT hangbevitelt 
követel meg a felhasználóktól, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amely nem követeli meg a hangképzést a 
felhasználóktól; 
(g) Használat korlátozott kézi 
beavatkozással vagy erőkifejtéssel: 
amennyiben az IKT kézi beavatkozást 
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követel meg, biztosítania kell legalább egy 
olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 
felhasználók számára az IKT alternatív, 
kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 
vagy több vezérlő egyidejű működtetését 
nem igénylő beavatkozással való 
használatát; 
(h) Használat korlátozott 
mozgástartománnyal: amennyiben az 
IKT-termékek szabadon állóak vagy 
beépítettek, működtetési egységeiknek 
valamennyi felhasználó 
mozgástartományán belül kell 
elhelyezkedniük;  
(i) A fotoszenzitív rohamok 
előfordulási lehetőségének 
minimalizálása: amennyiben az IKT 
vizuális üzemmódokat biztosít, biztosítania 
kell legalább egy olyan üzemmódot is, 
amelynek esetében minimális a 
fotoszenzitív rohamok előfordulási 
lehetősége; 
(j) Használat korlátozott észlelési 
képességgel: az IKT-nek biztosítania kell 
legalább egy olyan üzemmódot, amely a 
használatot egyszerűbbé és könnyebbé 
teszi; 
(k) Adatvédelem: amennyiben az IKT 
hozzáférést biztosító elemeket nyújt, 
biztosítania kell legalább egy olyan 
üzemmódot is, amely a hozzáférést 
biztosító IKT-elemek használata során 
biztosítja a felhasználók adatainak 
védelmét.

Or. en

Módosítás 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – X szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

X. SZAKASZ – AZ EZEN IRÁNYELV
HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 

X. SZAKASZ – AZ EZEN IRÁNYELV 
HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 
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SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTETT 
KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ 
HOZZÁFÉRHETŐSÉGI 
KÖVETELMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA A 
3. CIKK (10) BEKEZDÉSE SZERINT

TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
NYÚJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ÉPÍTETT KÖRNYEZETRE 
VONATKOZÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGI 
KÖVETELMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA A 
3. CIKK (10) BEKEZDÉSE SZERINT

Or. en

Módosítás 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – X szakasz – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) kapcsolódó kültéri területek és 
létesítmények használata a szolgáltató 
felelőssége mellett;

(a) kapcsolódó kültéri területek és 
létesítmények használata;

Or. en

Módosítás 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – X szakasz – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) épületek megközelítése a 
szolgáltató felelőssége mellett;

(b) épületek megközelítése;

Or. en

Módosítás 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – X szakasz – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) a szolgáltatások nyújtásakor 
használt felszerelések és berendezések;

(g) a termékek vagy szolgáltatások 
nyújtásakor használt felszerelések és 
berendezések;

Or. en

Módosítás 696
Igor Šoltes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – X a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szálláshely-szolgáltatás

A. Szolgáltatások

1. A szolgáltatások funkcióképességükben 
korlátozott, többek között a 
fogyatékossággal élő személyek általi 
előrelátható igénybevételének 
maximalizálása érdekében: 
(a) tájékoztatást kell nyújtani a 
szolgáltatás működésével, valamint 
hozzáférhetőségi jellemzőivel és 
lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 
szerint:
i. hozzáférhető internetes 
formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani, a (b) pontnak megfelelően 
észlelhetően, működtethetően, érthetően 
és megbízhatóan megjelenítve;
ii. fel kell sorolni és el kell 
magyarázni, hogy hogyan kell használni a 
szolgáltatás akadálymentesítő elemeit, 
valamint annak különféle támogató 
technológiákkal való komplementaritását. 
(b) a weboldalakat és a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges online 
alkalmazásokat következetes és a 
felhasználói észlelés, működtetés és 
megértés szempontjából megfelelő módon 
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kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 
igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítést és interaktív 
funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 
elektronikus alternatívát biztosítva; 
továbbá olyan megbízható módon, amely 
előmozdítja az interoperabilitást a 
különböző, uniós és nemzetközi szinten 
rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal.
(c) a mobilalapú szolgáltatásokat és 
ezen belül a szolgáltatások nyújtásához 
szükséges mobilalkalmazásokat 
következetes és a felhasználói észlelés, 
működtetés és megértés szempontjából 
megfelelő módon kell hozzáférhetővé 
tenni, ideértve az igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítést és 
interaktív funkciókat, szükség esetén 
hozzáférhető elektronikus alternatívát 
biztosítva; továbbá olyan megbízható 
módon, amely előmozdítja az 
interoperabilitást a különböző, uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
közvetítő eszközökkel és támogató 
technológiákkal.
(d) a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges elektronikus azonosítási, 
biztonsági és fizetési módszereknek 
érthetőknek, észlelhetőknek, 
működtethetőknek és megbízhatóknak kell 
lenniük, anélkül, hogy veszélyeztetnék a 
felhasználó biztonságát vagy adatainak 
védelmét.
(e) A XI. szakasz előírásainak 
megfelelően az épített környezetet 
akadálymentessé kell tenni a 
fogyatékossággal élők számára.
(a) Valamennyi közös tér (recepció, 
bejárat, szabadidős létesítmények, 
konferencia termek stb.) 
ii. a XI. szakasz előírásainak megfelelő 
szobák, az akadálymentesített szobák 
száma létesítményenként legalább:
• az összesen kevesebb mint 20 
szobával rendelkező létesítmények 
esetében 1 akadálymentesített szoba
• a 20-nál több de 50-nél kevesebb 
szobával rendelkező létesítmény esetében 
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2 akadálymentesített szoba
• minden további 50 szoba esetében 
1 további akadálymentesített szoba
2. Támogatási szolgáltatások

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 
call center, műszaki segítségnyújtás, 
közvetítő szolgáltatások és képzési 
szolgáltatások), amennyiben 
rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 
adniuk a szolgáltatás elérhetőségéről és 
annak a támogató technológiákkal és 
szolgáltatásokkal való kompatibilitásáról, 
a funkcióképességükben korlátozott 
felhasználók, például a fogyatékossággal 
élő személyek számára akadálymentesített 
kommunikációs módon.

Or. en

Módosítás 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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