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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus  

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide 

õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste 

ligipääsetavusnõuetega 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0615), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0387/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. mai 2016. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, naiste 

õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A8-

0000/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1 ELT C 303, 19.8.2016, lk 103. 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Kuna liikmesriikides vastu võetud 

õigus- ja haldusnormid seoses piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste, 

sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga 

toodetele ja teenustele on erinevad, takistab 

see nende toodete ja teenuste vaba 

liikumist ning moonutab tõhusat 

konkurentsi siseturul. Ettevõtjad, eelkõige 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

(VKEd), on sellistest tõketest eriti 

mõjutatud. 

(3) Kuna liikmesriikides vastu võetud 

õigus- ja haldusnormid seoses piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste, 

sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga 

mõnedele toodetele ja teenustele on 

erinevad, takistab see nende vaba liikumist 

ning moonutab tõhusat konkurentsi 

siseturul. Mõnede toodete puhul 

suurenevad erinevused tõenäoliselt siis, 

kui jõustub ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsioon (edaspidi 

„konventsioon“). Ettevõtjad, eelkõige 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

(VKEd), on sellistest tõketest eriti 

mõjutatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Toodete ja teenuste parem 

ligipääsetavus parandab lisaks puuetega 

inimestele ka muude püsivalt või ajutiselt 

piiratud funktsionaalsete võimetega 

inimeste elu, näiteks eakad, rasedad ja 

pagasiga reisivad isikud. Siiski on tähtis 

piirduda käesoleva direktiivi 

kohaldamisala määramisel üksnes 

puuetega inimestega ja mitte laiendada 

seda ajutiselt ja püsivalt piiratud 

funktsionaalsete võimetega inimestele, et 

viia direktiiv konventsiooniga vastavusse 

ja tagada ettevõtjate õiguskindlus. 

Or. en 
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 ET 

Selgitus 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) Käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse peaksid kuuluma ainult 

tarbijale kasutamiseks mõeldud tooted ja 

teenused. Näiteks üldotstarbeline 

arvutiriistvara peaks hõlmama selliseid 

tooteid nagu lauaarvutid, integreeritud 

lauaarvutid, sülearvutid (sh tahvelarvutid, 

klaviatuurita tahvelarvutid, mobiilsed 

kõhnklientarvutid), kõhnklient-

lauaarvutid, tööjaama ja mobiilsed 

tööjaamad. Samuti peaksid käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse kuuluma 

ainult tarbijale kasutamiseks mõeldud 

pangandusteenused. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole kutseliseks kasutamiseks mõeldud toodete või 

ettevõtetevaheliste teenuste reguleerimine. See jäi komisjoni ettepanekus selgitamata. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Iga toode ja teenus peab vastama 

artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud 

(17) Iga toode ja teenus, mis kuulub 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, 
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ligipääsetavusnõuetele, et olla ligipääsetav 

puuetega inimestele ja eakatele. 

Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse 

puhul kohaldatakse ka teenuste 

internetipõhise müügi suhtes vastavalt 

käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 

punktidele a–e. 

peaks vastama artiklis 3 sätestatud ja I 

lisas loetletud ligipääsetavusnõuetele, et 

olla ligipääsetav puuetega inimestele. 

Ligipääsetavuskohustusi internetipõhiste 

kauplemiskohtade puhul tuleks kohaldada 

ka teenuste internetipõhise müügi suhtes 

vastavalt artikli 1 lõike 2 punktidele a–e. 

Or. en 

Selgitus 

Kavandatava direktiivi eesmärk on aidata liikmesriikidel täita ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsioonis sätestatud ligipääsetavuskohustusi. Konventsioonis osutatakse üksnes 

puuetega inimestele. Seepärast on tehtud ettepanek viia direktiiv konventsiooniga kooskõlla, 

et piirata selle kohaldamisala ainult puuetega inimestega. See on kooskõlas ka hiljuti vastu 

võetud direktiiviga avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste 

juurdepääsetavuse kohta. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Et tagada käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluvate teenuste 

ligipääsetavus, peaksid ka teenuse 

osutamisel kasutatud tooted vastama 

käesolevas direktiivis kehtestatud 

ligipääsetavusnõuetele, kooskõlas 

direktiivi I lisa ja selles loetletud 

üleminekumeetmetega. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekust ei selgu, et käesoleva direktiivi kohane kohustus ei tähenda üksnes, et 

pangaautomaatide tootjad peavad kõik oma uued pangaautomaadid ligipääsetavaks muutma. 

See tähendab ka seda, et pangad peavad pangaautomaadid ligipääsetavaks muutma alates 

käesoleva direktiivi jõustumisest. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Komisjoni direktiiviettepanek 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule34 
sisaldab ligipääsunõudeid konkreetsetele 

avaliku sektori veebisaitidele. Lisaks 

pannakse selles ette luua seire ja 

aruandluse metoodika alus asjaomaste 

veebisaitide vastavuse hindamiseks 

kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. 

Kõnealuses määruses sisalduvaid 

ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 

aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 

sektori veebisaitide suhtes. Eesmärgiga 

eelkõige tagada, et asjaomased asutused 

rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, 

sõltumata reguleeritud veebisaidi liigist, 

peaksid käesolevas direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 

kavandatava direktiiviga avaliku sektori 

asutuste veebisaitide käideldavuse kohta. 

E-kaubandus avaliku sektori veebisaitide 

puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi 

kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 

ettepaneku kohaldamisalasse ning sellega 

püütakse tagada, et toodete ja teenuste 

internetipõhine müük on puuetega 

inimestele ja eakatele ligipääsetav 

sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik 

või erasektor. 

(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv (EL) 2016/210234 sisaldab 

ligipääsunõudeid kõigile avaliku sektori 

veebisaitidele. Lisaks luuakse selles seire 

ja aruandluse metoodika alus asjaomaste 

veebisaitide ja mobiilirakenduste 

vastavuse hindamiseks kõnealuses 

direktiivis loetletud nõuetele. Kõnealuses 

määruses sisalduvaid 

ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja 

aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku 

sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste 

suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et 

asjaomased asutused rakendavad samu 

ligipääsetavusnõudeid, sõltumata 

reguleeritud veebisaidi või 

mobiilirakenduse liigist, peaksid 

käesolevas direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud 

direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetega. E-

kaubandus avaliku sektori veebisaitide ja 

mobiilirakenduste puhul, mis ei kuulu 

direktiivi (EL) 2016/2102 

kohaldamisalasse, kuulub käesoleva 

direktiivi kohaldamisalasse ning sellega 

püütakse tagada, et toodete ja teenuste 

internetipõhine müük on puuetega 

inimestele ligipääsetav sõltumata sellest, 

kas müüjaks on avalik või erasektor. 

__________________ __________________ 

34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste 

veebisaitide käideldavuse kohta, 

COM(2012) 721. 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

(EL) 2016/2102, 26. oktoober 2016, mis 

käsitleb avaliku sektori asutuste 

veebisaitide ja mobiilirakenduste 

juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, 

lk 1). 

Or. en 
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Selgitus 

Tehniline muudatus, mis kajastab lõplikku kokkulepet avaliku sektori asutuste veebisaitide ja 

mobiilirakenduste juurdepääsetavust kajastava direktiivi kohta, nagu parlament ja nõukogu 

selle vastu võtsid. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Teatavad käesoleva direktiiviga 

sätestatud ligipääsetavusnõuete osad, eriti 

need, mis on loetletud I lisas seoses teabe 

andmisega, on juba hõlmatud liidu 

transpordivaldkonna õigusaktidega. 

Nende õigusaktide hulgas on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) 

nr 1371/20071a ja (EL) 1300/20141b ning 

komisjoni määrus (EL) nr 454/20111c 

raudteetranspordi kohta; Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 

181/2011, mis käsitleb bussisõitjate 

õigusi1d; ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EL) nr 1177/2010, mis 

käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate 

õigusi 1e. Et tagada nende õigusaktidega 

hõlmatud ettevõtjate huvides järjekindlus 

ja prognoositavus, tuleks käesoleva 

direktiivi vastavad nõuded lugeda 

täidetuks, kui nimetatud õigusaktide 

asjaomased nõuded on täidetud. Kui aga 

ligipääsetavusnõuded ei ole hõlmatud, 

näiteks lennuliinide veebisaitide 

ligipääsetavaks muutmise nõue, tuleks 

kohaldada käesolevat direktiivi. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1371/2007, 23. oktoober 

2007, rongireisijate õiguste ja kohustuste 

kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 14); 

 1b Komisjoni määrus (EL) nr 1300/2014, 

18. november 2014, milles käsitletakse 

koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses 

puuetega ja piiratud liikumisvõimega 
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inimestele juurdepääsuvõimaluste 

tagamisega Euroopa Liidu 

raudteesüsteemis (ELT L 356, 12.12.2014, 

lk 110). 

 1c Komisjoni määrus (EL) nr 454/2011, 5. 

mai 2011, üleeuroopalise raudteesüsteemi 

allsüsteemi „reisijateveoteenuste 

telemaatilised rakendused“ koostalitluse 

tehnilise kirjelduse kohta (ELT L 123, 

12.5.2011, lk 11) 

 1d Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 181/2011, 16. veebruar 

2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi 

ning millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.2.2011, lk 1). 

 1e Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1177/2010, 24. november 

2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel 

reisijate õigusi ning millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 

17.12.2010, lk 1). 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ei ole asjakohane võtta ligipääsetavuskriteeriume, mis 

on juba muude õigusaktidega hõlmatud. See tekitaks üksnes õiguskindlusetust ja ei oleks 

parema õigusloome põhimõttega kooskõlas. Kui aga mõni aspekt, näiteks lennuliinide 

veebisaidid, ei ole liidu muude õigusaktidega reguleeritud, kohaldatakse käesolevat direktiivi. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 b) Käesoleva direktiivi kohaldamisala 

kindlaksmääramine lennu-, bussi-, 

raudtee- ja veetranspordi reisijateveo 

teenuste osas peaks põhinema reisijate 

õigustega seotud kehtivatel valdkondlikel 

õigusaktidel. Kui käesolevat direktiivi 

teatud veoteenuste liikidele ei kohaldata, 

peaks liikmesriikidel olema võimalik 

ergutada teenuseosutajaid käesolevas 
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direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõudeid kohaldama. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Mõnel juhul hõlbustaksid 

tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded 

seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba 

liikumist. Seetõttu võimaldatakse 

liikmesriikidel käesoleva direktiiviga 

lisada teenuste osutamiseks kasutatav 

tehiskeskkond käesoleva direktiivi 

reguleerimisalasse, tagades vastavuse 

ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud 

X lisas. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus ei anta valikut tehiskeskkonna lisamise või mittelisamise kohta. See 

volitusklausel soovitatakse välja jätta. Liikmesriikidel on siiski võimalik seda direktiivi soovi 

korral tehiskeskkonna suhtes kohaldada. Artiklisse 28 on lisatud uus lõige, milles komisjonilt 

nõutakse, et ta kahe aasta jooksul annaks aru võimaliku lisamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) On oluline sätestada, et liidu 

õigusaktide puhul, millega kehtestatakse 

ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või 

spetsifikatsioone täpsustamata, on 

ligipääsetavus määratletud osutamisega 

käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. 

Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(24) On oluline sätestada, et liidu 

õigusaktide puhul, millega kehtestatakse 

ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või 

spetsifikatsioone täpsustamata, on 

ligipääsetavus määratletud osutamisega 

käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. 

Niisuguste õigusaktide hulka kuuluvad 
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direktiivi 2014/23/EL,35 Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2014/25/EL37 puhul, 

milles nõutakse, et tehnilised 

spetsifikatsioonid ja tehnilised või 

funktsionaalsed nõuded seoses 

kontsessioonide, ehitustööde või 

teenustega, mis kuuluvad nende 

õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad 

arvesse puuetega inimeste või 

universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse 

kriteeriume. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/23/EL,35 Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 2014/24/EL36 ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/25/EL37, milles nõutakse, et 

tehnilised spetsifikatsioonid ja tehnilised 

või funktsionaalsed nõuded seoses 

kontsessioonide, ehitustööde või 

teenustega, mis kuuluvad nende 

õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad 

arvesse puuetega inimeste või 

universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse 

kriteeriume. Käesoleva direktiiviga ei 

tohiks siiski muuta nimetatud muude liidu 

õigusaktide sätete kohustuslikku või 

vabatahtlikku iseloomu. Seega tuleks 

käesoleva direktiiviga tagada, et kui 

ligipääsetavusnõudeid kasutatakse 

nimetatud muude õigusaktide kohaselt, on 

need nõuded kogu liidu ulatuses samad. 

__________________ __________________ 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/23/EL, 26. veebruar 2014, 

kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 

(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1). 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/23/EL, 26. veebruar 2014, 

kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 

(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1). 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/24/EL, 26. veebruar 2014, 

riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 

28.3.2014, lk 65). 

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/24/EL, 26. veebruar 2014, 

riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 

28.3.2014, lk 65). 

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles 

käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- 

ja postiteenuste sektoris tegutsevate 

üksuste riigihankeid ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 

243). 

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles 

käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- 

ja postiteenuste sektoris tegutsevate 

üksuste riigihankeid ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 

243). 

Or. en 

Selgitus 

Oluline on selgitada, et käesoleva direktiiviga ei muudeta selles viidatavate õigusaktide 

kohustuslikku või vabatahtlikku olemust. Eesmärk on vaid selgitada, millised on 

juurdepääsetavusnõuded, kui muudes liidu õigusaktides nõutakse juurdepääsetavuse 

arvessevõtmist. 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24 a) Üleeuroopalise transpordivõrgu 

taristu ligipääsetavuse tagamise kohustus 

on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EL) nr 1315/20131a. 

Käesolevas direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõudeid tuleks kohaldada 

ka teatavatele nimetatud määrusega 

reguleeritud transporditaristu 

elementidele, kuivõrd need on seotud 

käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete ja 

teenustega ning nende teenustega seotud 

taristu ja tehiskeskkond on mõeldud 

reisijatele kasutamiseks. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 1315/2013, 11. detsember 

2013, üleeuroopalise transpordivõrgu 

arendamist käsitlevate liidu suuniste 

kohta (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1). 

Or. en 

Selgitus 

TEN-T võrgu puhul on vaja keskenduda reisijatele ja väga täpselt selgeks teha, millised osad 

on hõlmatud ja millised mitte, vältides samas õigusaktide dubleerimist. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Ligipääsetavuse saavutamiseks 

tuleb kõrvaldada takistused ja nende 

tekkimist ära hoida, eelistatavalt 

„universaaldisaini” lähenemisviisi abil. 

Ligipääsetavus ei tohiks välistada mõistlike 

(25) Ligipääsetavuse saavutamiseks 

tuleb kõrvaldada takistused ja nende 

tekkimist ära hoida, eelistatavalt 

„universaaldisaini“ lähenemisviisi abil. 

Konventsiooni kohaselt on 
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abinõude võtmist, kui seda nõutakse 

liikmesriigi või liidu õigusaktidega. 
universaaldisain „toodete, keskkonna, 

programmide ja teenuste disainimine 

sellisel viisil, mis muudab nad suurimal 

võimalikul määral kõigile inimestele 

kasutatavaks, ilma vajaduseta teha 

kohandusi või kasutada eridisaini“. 

Konventsiooni kohaselt ei välista 

universaaldisain „vajaduse korral 

abiseadmeid kindlatele puuetega inimeste 

rühmadele“. Ligipääsetavus ei tohiks 

välistada mõistlike abinõude võtmist, kui 

seda nõutakse liikmesriigi või liidu 

õigusaktidega. 

Or. en 

Selgitus 

Universaaldisaini mõiste tuleks pigem paigutada siia kui artiklisse 2, arvestades sellega, et 

ülejäänud direktiivis seda ei kasutata. Defineerida tuleks ainult mõisteid, mida kasutatakse 

õigusakti volitussätetes. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Tõsiasi, et toode või teenus kuulub 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, ei 

tohiks viia selle toote või teenuse 

lisamiseni nõukogu direktiivi 

93/42/EMÜ1a. 

 __________________ 

 1a Nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, 14. 

juuni 1993, meditsiiniseadmete kohta 

(EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1). 

Or. en 

Selgitus 

Hiljuti muudetud meditsiiniseadmete direktiivi tähenduses on puuete kompenseerimiseks 

mõeldud toode meditsiiniseade. Seetõttu tuleb selgitada, et Euroopa juurdepääsetavuse akt ei 

mõjuta meditsiiniseadmete direktiivi kohaldamisala. Sellepärast ei tähenda toote või teenuse 

kuulumine kõnealuse akti kohaldamisalasse, et see toode või teenus kuulub ka 
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meditsiiniseadmete direktiivi kohaldamisalasse. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Käesolev direktiiv peaks põhinema 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 

768/2008/EÜ38 toodete osas, mis on juba 

hõlmatud teiste liidu õigusaktidega, et 

tagada niimoodi kooskõla ELi 

õigusaktidega. 

(27) Käesolev direktiiv peaks põhinema 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 

768/2008/EÜ38 toodete osas, mis on juba 

hõlmatud teiste liidu õigusaktidega, et 

tagada niimoodi kooskõla ELi 

õigusaktidega. Kuid nimetatud otsuse 

sätted, mis on seotud ohutusega, näiteks 

tagasivõtmisega, ei peaks käesolevasse 

direktiivi kuuluma, sest ligipääsmatu 

toode ei ole ohtlik toode. 

__________________ __________________ 

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 

768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete 

turustamise ühise raamistiku kohta (ELT L 

218, 13.8.2008, lk 82). 

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 

768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete 

turustamise ühise raamistiku kohta (ELT L 

218, 13.8.2008, lk 82). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Kõik tarne- ja turustamisahelas 

osalevad ettevõtjad peaksid tagama, et nad 

teevad turul kättesaadavaks ainult 

käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega 

vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha 

selge ja proportsionaalne kohustuste 

jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile 

tarne- ja turustusprotsessis. 

(28) Kõik tarne- ja turustamisahelas 

osalevad ettevõtjad, kes kuuluvad 

käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, 
peaksid tagama, et nad teevad turul 

kättesaadavaks ainult käesoleva direktiivi 

ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevad 

tooted. On vaja ette näha selge ja 

proportsionaalne kohustuste jagunemine, 

mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja 

turustusprotsessis. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Ettevõtjad peaksid vastutama 

toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest 

vastavalt oma rollile turustusahelas, et 

tagada ligipääsetavuse kõrgetasemeline 

kaitse ning õiglane konkurents liidu turul. 

(29) Ettevõtjad peaksid vastutama 

toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest 

vastavalt oma rollile turustusahelas, et 

tagada parem ligipääsetavus ning õiglane 

konkurents liidu turul. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni esialgne ettepanek oli halvasti sõnastatud. Uus sõnastus kajastab täpselt direktiivi 

eesmärki. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Käesolev direktiiv peaks järgima 

põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ja 

selles peaks võtma arvesse VKEde 

halduskoormust. Sellega peaks kehtestama 

lihtsad vastavushindamise eeskirjad ning 

kaitseklauslid, mitte üldised erandid ja 

mööndused kõnealustele ettevõtjatele. 

Seega tuleks sobivaima 

vastavushindamismenetluse valimise ja 

rakendamise eeskirjade koostamisel võtta 

arvesse VKEde olukorda ning kohustus 

hinnata vastavust ligipääsetavusnõuetele 

peaks piirduma sellega, et need ei kujutaks 

endast ebaproportsionaalselt suurt 

halduskoormust VKEdele. Lisaks peaksid 

turujärelevalveasutused tegutsema 

proportsionaalselt seoses ettevõtjate 

suurusega ning sellega, kas vaatlusalune 

(37) Käesolev direktiiv peaks järgima 

põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele” ja 

selles peaks võtma arvesse VKEde 

halduskoormust. Sellega peaks kehtestama 

lihtsad vastavushindamise eeskirjad ning 

kaitseklauslid ettevõtjatele. Seega tuleks 

sobivaima vastavushindamismenetluse 

valimise ja rakendamise eeskirjade 

koostamisel võtta arvesse VKEde olukorda 

ning kohustus hinnata vastavust 

ligipääsetavusnõuetele peaks piirduma 

sellega, et need ei kujutaks endast 

ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust 

VKEdele. Lisaks peaksid 

turujärelevalveasutused tegutsema 

proportsionaalselt seoses ettevõtjate 

suurusega ning sellega, kas vaatlusalune 

toodang on seeriatoodang või mitte, ilma et 
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toodang on seeriatoodang või mitte, ilma et 

loodaks tarbetuid takistusi VKEde jaoks 

ning ohustataks avalike huvide kaitset. 

loodaks tarbetuid takistusi VKEde jaoks 

ning ohustataks avalike huvide kaitset. 

Mikroettevõtete suurust, vahendeid ja 

iseloomu arvesse võttes ei peaks neilt 

ligipääsetavusnõuete täitmist nõudma. 

Or. en 

Selgitus 

Et väga väikeste ettevõtete regulatiivset koormust võimalikult vähendada ja kooskõlas 

komisjoni otsusega jätta mikroettevõtted välja kõigist õigusaktidest, mille puhul nende 

hõlmamise vajalikkus ja proportsionaalsus ei ole tõendatud, teeme ettepaneku need ettevõtted 

käesoleva õigusakti kohaldamisalast välja jätta. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 39 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (39 a) Määruses (EL) nr 1025/2012 on 

sätestatud menetlus harmoneeritud 

standarditele vastuväidete esitamiseks, kui 

leitakse, et need standardid ei vasta 

käesoleva direktiivi nõuetele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 40 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Harmoneeritud standardite 

puudumisel ja juhul, kui on vaja turu 

ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu 

rakendusaktid, millega kehtestatakse 

käesolevas direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised 

spetsifikatsioonid. 

(40) Harmoneeritud standardite 

puudumisel ja juhul, kui on vaja turu 

ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu 

rakendusaktid, millega kehtestatakse 

käesolevas direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõuete tehnilised 

spetsifikatsioonid. Kuid komisjoni 

volitused vastu võtta tehnilisi 

spetsifikatsioone, millega kaasneb eeldus, 
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et need on käesoleva direktiiviga 

kooskõlas, peaksid olema rangelt piiratud, 

arvestades, et selle õiguse kasutamine ei 

vasta standardimise aluspõhimõtetele. 

Or. en 

Selgitus 

Tähtis on anda komisjonile õigus tehnilisi spetsifikatsioone vastu võtta, kui ettevõtted ei suuda 

teatud aja jooksul standardit vastu võtta, kuid see õigus peaks olema rangelt piiratud, 

arvestades sellega, et komisjon ei ole kohustatud järgima Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni tunnustatud standardimise põhimõtteid, milleks on ühtsus, 

läbipaistvus, avatus, üksmeel, vabatahtlik kohaldamine, sõltumatus erihuvidest ja tõhusus 

(aluspõhimõtted). 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 51 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (51 a) Et tagada proportsionaalsuse 

põhimõtte nõuetekohane kohaldamine 

seoses ettevõtjate tuvastamise 

kohustustega, tuleks komisjonile anda 

ELi toimimise lepingu artikli 290 kohased 

õigusaktide vastuvõtmise volitused, et 

kindlaks määrata ajavahemik, mille 

jooksul ettevõtjad peavad suutma 

tuvastada mis tahes ettevõtja, kes on neile 

toote tarninud või kellele nad on toote 

tarninud, samuti võtta vastu suunised. 

Nimetatud ajavahemik tuleks määrata 

proportsionaalselt toote olelusringiga. 

Eriti oluline on, et komisjon korraldaks 

ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. 

aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes1a sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

võrdne osalemine delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamises, saavad 

Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 



 

PE597.391v01-00 20/110 PR\1113653ET.docx 

ET 

dokumendid liikmesriikide ekspertidega 

samal ajal ning nende ekspertidel on 

pidev juurdepääs komisjoni 

eksperdirühmade koosolekutele, kus 

arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

 __________________ 

 1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 

Or. en 

Selgitus 

Otsuse 768/2008 I lisa artiklis R7 sätestatakse, et ajavahemikku tuleks täpsustada 

proportsionaalselt toote olelusringiga. Komisjoni ettepanekus seda ei tehta ja seal pakutakse 

kõigi toodete jaoks välja 10-aastane ajavahemik. See ei ole otsusega kooskõlas ja raportöör 

soovitab seepärast anda komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte, et võimaldada 

lühema olelusringiga toodete puhul rohkem paindlikkust. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 52 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (52 a) Liikmesriigid peaksid tagama 

tulemuslike ja kiirete 

õiguskaitsevahendite olemasolu seoses 

avaliku sektori või võrgustiku sektori 

hankijate otsustega selle kohta, kas teatav 

leping kuulub direktiivide 2014/24/EL ja 

2014/25/EL isikulisse ja esemelisse 

kohaldamisalasse. Võttes arvesse kehtivat 

õigusraamistikku seoses 

õiguskaitsevahenditega direktiividega 

2014/24/EL ja 2014/25/EL hõlmatud 

valdkondades, tuleks need valdkonnad 

aga välja jätta käesoleva direktiivi 

sätetest, mis käsitlevad jõustamist ja 

karistusi. Selline väljajätmine ei piira 

liikmesriikide aluslepingust lähtuvat 

kohustust võtta kõik vajalikud meetmed 

liidu õiguse kohaldamise ja 

tulemuslikkuse tagamiseks. 

Or. en 



 

PR\1113653ET.docx 21/110 PE597.391v01-00 

 ET 

Selgitus 

Õiguskaitsevahendite direktiividega kooskõlastatakse riiklikke läbivaatamissüsteeme, 

kehtestades ühised standardid, mis peavad tagama, et kõigis ELi riikides oleksid 

õiguskaitsevahendid juhuks, kui pakkumuste edukaks tunnistamine on pakkujate arvates olnud 

ebaõiglane. Vaja on vältida vastuolusid nimetatud direktiivide ja käesoleva õigusakti vahel 

(vt artikli 25 muudatusettepanekut). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 53 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (53 a) Käesoleva direktiivi kohased 

ligipääsetavusnõuded peaksid kehtima 

liidu turule lastud toodete kohta pärast 

käesoleva direktiivi riiklike 

ülevõtmismeetmete kohaldamise 

kuupäeva, kaasa arvatud kolmandatest 

riikidest imporditud kasutatud tooted, mis 

lastakse liidu turule pärast seda 

kuupäeva. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 53 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (53 b) Et anda teenuseosutajatele 

piisavalt aega käesolevas direktiivis 

sätestatud nõuetega kohandumiseks, tuleb 

ette näha üleminekuperiood, mille kestel 

teenuse osutamiseks kasutatud tooted ei 

pea käesolevas direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõuetele vastama. Panga-, 

pileti- ja registreerimisautomaatide 

maksumust ja pikka olelusringi arvesse 

võttes on asjakohane ette näha, et kui 

selliseid seadmeid teenuste osutamisel 

kasutatakse, võib nende kasutamist 

jätkata kuni nende majanduslikult 
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kasuliku eluea lõpuni või kuni täieliku 

amortiseerumiseni. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 53 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (53 c) Kui nõutava hinnangu alusel 

leitakse, et nõue, et kõik panga-, pileti- ja 

registreerimisautomaadid, mida teenuse 

osutamiseks kasutatakse, vastaksid 

käesolevas direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõuetele, kujutaks endast 

ettevõtjatele ebaproportsionaalset 

koormust, siis tuleks hinnangus ühtlasi 

täpsustada, kui suur arv nõuetele 

vastavaid seadmeid oleks piisav, et tagada 

kõnealuse teenuseosutaja teenuste 

kättesaadavus. Teenuseosutaja peaks oma 

hinnangus arvesse võtma muu hulgas 

hinnangulist kasu puuetega inimestele, 

kaasa arvatud muude vahendite 

kättesaadavus sama teenuse saamiseks, 

ning ligipääsetavatele seadmetele 

ligipääsemise hõlpsust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel -1 

 Reguleerimisese 

 Käesoleva direktiivi eesmärk on 

kõrvaldada tõkked, mida erinevad 
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ligipääsetavusnõuded käesoleva 

direktiiviga hõlmatud toodete ja teenuste 

vabale liikumisele põhjustavad, ja 

ennetada selliste tõkete tekkimist, ning 

kaasa aidata siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, ühtlustades liikmesriikide 

õigus- ja haldusnormid, mis käsitlevad 

teatavate toodete ja teenuste 

ligipääsetavusnõudeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. I, II –V ja VII peatükki 

kohaldatakse järgmiste toodete suhtes: 

1. I, II –V ja VII peatükki 

kohaldatakse järgmiste toodete suhtes, mis 

lastakse liidu turule pärast... [kuus aastat 

pärast käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäeva]. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) üldotstarbeline arvuti riistvara ja 

operatsioonisüsteemid; 

(a) üldotstarbeline arvuti riistvara ja 

operatsioonisüsteemid, mis on mõeldud 

tarbijale kasutamiseks; 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva direktiiviga soovitakse hõlmata ainult need tooted ja teenused, mis on mõeldud 

tarbijale kasutamiseks. 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tarbija lõppseadmed, millel on 

tipptasemel andmetöötlusvõimsus seose 
telefoniteenustega; 

(c) tarbija lõppseadmed, mis on seotud 

telefoniteenustega; 

Or. en 

Selgitus 

Standardimis- ega reguleerivates dokumentides ei leidu tipptasemel andmetöötlusvõimsuse 

definitsiooni. Sellist mõistet ei kasutata ja see ei sobi ei õiguslikust ega ka informaatika 

seisukohast. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) tarbija lõppseadmed, millel on 

tipptasemel andmetöötlusvõimsus seoses 

audiovisuaalmeedia teenustega; 

(d) tarbija lõppseadmed seoses 

audiovisuaalmeedia teenustega; 

Or. en 

Selgitus 

Standardimis- ega reguleerivates dokumentides ei leidu tipptasemel andmetöötlusvõimsuse 

definitsiooni. Sellist mõistet ei kasutata ja see ei sobi ei õiguslikust ega ka informaatika 

seisukohast. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. I, II –V ja VII peatükki 

kohaldatakse järgmiste teenuste suhtes: 

2. I, II –V ja VII peatükki 

kohaldatakse järgmiste teenuste suhtes, 

mida osutatakse alates... [kuus aastat 
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pärast käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäeva], ilma et see piiraks artikli 27a 

kohaldamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) telefoniteenused ja nendega seotud 

tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus; 

(a) telefoniteenused ja nendega seotud 

tarbija-lõppseadmed; 

Or. en 

Selgitus 

Standardimis- ega reguleerivates dokumentides ei leidu tipptasemel andmetöötlusvõimsuse 

definitsiooni. Sellist mõistet ei kasutata ja see ei sobi ei õiguslikust ega ka informaatika 

seisukohast. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) audiovisuaalmeedia teenused ja 

nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel 

on tipptasemel andmetöötlusvõimsus; 

(b) audiovisuaalmeedia teenused ja 

nendega seotud tarbija-lõppseadmed; 

Or. en 

Selgitus 

Standardimis- ega reguleerivates dokumentides ei leidu tipptasemel andmetöötlusvõimsuse 

definitsiooni. Sellist mõistet ei kasutata ja see ei sobi ei õiguslikust ega ka informaatika 

seisukohast. 
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Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 

veetranspordi reisijateveo teenused; 

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 

veetranspordi reisijateveo teenused seoses 

järgmisega: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (i) veebisaidid, mobiilsideseadmetel 

põhinevad teenused, arukad 

piletimüügisüsteemid, reaalajas teave; ja  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ii) liidu territooriumil asuvad 

iseteenindusterminalid, sealhulgas pileti- 

ja registreerimisautomaadid, mida 

kasutatakse reisijateveo teenuste 

pakkumiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) pangandusteenused; (d) tarbijale mõeldud 

pangandusteenused; 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva direktiiviga soovitakse hõlmata ainult need tooted ja teenused, mis on mõeldud 

tarbijale kasutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

seadmed, mida teenuseosutaja nende 

teenuste osutamiseks kasutab; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõge 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) e-kaubandus. (f) internetipõhised kauplemiskohad, 

mis on mõeldud tarbijale kasutamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

E-kaubanduse mõiste on liiga ähmane. Raportöör soovitab kasutada internetipõhise 

kauplemiskoha mõistet, mis määratleti hiljuti vastu võetud direktiivis (EL) 2016/1148 

meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase 
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kogu liidus. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) riigihankelepingud ja 

kontsessioonid, mis on hõlmatud 

direktiiviga 2014/23/EL,42 direktiiviga 

2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL. 

(a) riigihankelepingud ja 

kontsessioonid, mis on hõlmatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2014/23/EL42, direktiiviga 2014/24/EL ja 

direktiiviga 2014/25/EL ja mis on 

koostatud pärast... [kuus aastat pärast 

käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. 

__________________ __________________ 

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/23/EL, 26. veebruar 2014, 

kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 

(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1). 

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2014/23/EL, 26. veebruar 2014, 

kontsessioonilepingute sõlmimise kohta 

(ELT L 94, 28.3.2014, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) programmide ettevalmistamine ja 

rakendamine vastavalt Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013, 

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 

Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondi ning Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi kohta,43 

ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EL) nr 1304/201344. 

(b) programmide ettevalmistamine ja 

rakendamine vastavalt Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/201343 

ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EL) nr 1304/201344, 

mis on vastu võetud või mida 

rakendatakse pärast... [kuus aastat pärast 

käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. 

__________________ __________________ 

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, 

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, 
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millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 

L 347, 20.12.2013, lk 320). 

millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 

L 347, 20.12.2013, lk 320). 

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, 

mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1081/2006. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1304/2013, 17. detsember 2013, 

mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 

20.12.2013, lk 470). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) transporditaristu kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

1315/201346. 

(d) transporditaristu kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

1315/201346, mis on projekteeritud või 

ehitatud pärast... [kuus aastat pärast 

käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. 

__________________ __________________ 

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1315/2013, 11. detsember 2013, 

üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist 

käsitlevate liidu suuniste kohta (ELT L 

348, 20.12.2013, lk 1). 

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) nr 1315/2013, 11. detsember 2013, 

üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist 

käsitlevate liidu suuniste kohta (ELT L 

348, 20.12.2013, lk 1). 

Or. en 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Lõiget 3 kohaldatakse ainult 

käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud 

toodete ja teenuste puhul. 

 Lõiget 3 kohaldatakse järgmise suhtes: 

 (a)  riigihankelepingud, mis on 

kooskõlas lõike 3 punktiga a, kui nende 

lepingutega seotud tehnilised 

spetsifikatsioonid avaldatakse 

võistupakkumise kutses pärast käesoleva 

direktiivi kohaldamise kuupäeva; 

 (b) programmid, mis on kooskõlas 

lõike 3 punktiga a ja vastu võetud pärast 

käesoleva direktiivi kohaldamise 

kuupäeva, või niisuguste programmide 

rakendamise programmidokumendid, kui 

need on avaldatud pärast osutatud 

kuupäeva; 

 (c)  lõike 3 punktile d vastav uus, 

taastatud ja ajakohastatud 

transporditaristu, mille projekteerimine 

või ehitamine algab pärast käesoleva 

direktiivi kohaldamise kuupäeva. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Mikroettevõtete väljajätmine 

 Käesolevat direktiivi ei kohaldata 

mikroettevõtetele, mis toodavad, 

impordivad või levitavad direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluvaid tooteid ja 
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teenuseid. 

Or. en 

Selgitus 

Et väga väikeste ettevõtete regulatiivset koormust võimalikult vähendada ja kooskõlas 

komisjoni otsusega jätta mikroettevõtted välja kõigist õigusaktidest, mille puhul nende 

hõlmamise vajalikkus ja proportsionaalsus ei ole tõendatud, teeme ettepaneku need ettevõtted 

käesoleva õigusakti kohaldamisalast välja jätta. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused” 

– tooted ja teenused, mis on piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimestele, 

sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, 

kasutatavad ja arusaadavad teistega 

võrdsetel alustel; 

(1) „ligipääsetavad tooted ja teenused” 

– tooted ja teenused, mis on puuetega 

inimeste jaoks tajutavad, kasutatavad, 

arusaadavad ja vastupidavad; 

Or. en 

Selgitus 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 

missing in the Commission proposal. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) „universaaldisain” – toodete, 

keskkonna, programmide ja teenuste 

disainimine viisil, mis muudab need 

võimalikul suurel määral kõigile 

välja jäetud 
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inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja 

teha kohandusi või kasutada eridisaini; 

universaaldisain ei välista vajaduse korral 

abiseadmeid kindlatele piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste 

rühmadele; 

Or. en 

Selgitus 

Mõistet „universaaldisain“ ei kasutata direktiivi volitusi andvates sätetes ja seega ei ole seda 

vaja käesolevas artiklis defineerida. Raportöör on muutnud ka põhjendust, et viidata 

puuetega inimeste õiguste konventsioonile. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) „teenus“ – teenus Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 4 

punkti 1 tähenduses1a; 

 ____________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2006/123/EÜ, 

12. detsember 2006, teenuste kohta 

siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36). 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ, 12. detsember 2006, teenuste kohta 

siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68). 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) „teenuseosutaja“ – füüsiline või 

juriidiline isik, kes pakub või osutab liidu 

turule suunatud teenust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (16 a) „VKE“ – mikro-, väike või 

keskmise suurusega ettevõte, nagu on 

määratletud komisjoni soovituses 

2003/361/EÜ1a; 

 ____________________ 

 1a Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 

2013, mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate määratlemise kohta 

(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) „tagasivõtmine” – meede, mille 

eesmärk on võtta turult tagasi toode, mis 

on seal juba lõpptarbija jaoks 

kättesaadavaks tehtud; 

välja jäetud 

Or. en 
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Selgitus 

Tagasivõtmine on direktiivist välja jäetud. Seega ei ole vaja ka seda defineerida. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) „e-kaubandus” – veebipõhine 

toodete ja teenuste müük. 

(21) „internetipõhine kauplemiskoht“ – 

digitaalne teenus, mis võimaldab Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2013/11/EL1a artikli 4 lõike 1 punktis a 

määratletud tarbijatel sõlmida nimetatud 

direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b 

määratletud kauplejatega 

internetipõhiseid müügi- või teenuse 

osutamise lepinguid kas internetipõhise 

kauplemiskoha veebisaidil või kaupleja 

veebisaidil, mis kasutab internetipõhise 

kauplemiskoha pakutavaid 

andmetöötlusteenuseid; 

 ____________________ 

 1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2013/11/EL, 21. mai 2013, 

tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 

kohta, millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 

2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise 

lahendamise direktiiv) (ELT L 165, 

18.6.2013, lk 63). 

Or. en 

Selgitus 

E-kaubanduse mõiste on liiga ähmane. Raportöör soovitab kasutada internetipõhise 

kauplemiskoha mõistet, mis määratleti hiljuti vastu võetud direktiivis (EL) 2016/1148 

meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase 

kogu liidus. Määratlust on veidi muudetud, et arvesse võtta, et direktiiv hõlmab ainult 

ettevõtja ja tarbija suhteid. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) „lennutranspordi reisijateveo 

teenused“ – teenused, mida osutavad 

lennufirmad, reisikorraldajad ja 

lennujaamade käitajad, nagu on 

määratletud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/20061a 

artikli 2 punktides b–f; 

 ____________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 

juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

1107/2006 puudega ja liikumispuudega 

isikute õiguste kohta lennureisi puhul 

(ELT L 204, 26.7.2006, lk 1). 

Or. en 

Selgitus 

Selguse huvides tuleb määratleda lennutranspordi reisijateveo teenuste mõiste. Määratluse 

eesmärk ei ole piirata komisjoni esialgse ettepaneku ulatust. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 b) „bussitranspordi reisijateveo 

teenused“ – teenused, mis on hõlmatud 

määruse (EL) nr 181/2011 artikli 2 

lõigetes 1 ja 2. 

Or. en 

Selgitus 

Selguse huvides tuleb määratleda bussitranspordi reisijateveo teenuste mõiste. Määratluse 

eesmärk ei ole piirata komisjoni esialgse ettepaneku ulatust. 
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Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 c) „raudteetranspordi reisijateveo 

teenused“ – kõik raudtee reisijateveo 

teenused, mis on hõlmatud määruse (EÜ) 

nr 1371/2007 artikli 2 lõigetes 1 ja 2; 

Or. en 

Selgitus 

Selguse huvides tuleb määratleda raudteetranspordi reisijateveo teenuste mõiste. Määratluse 

eesmärk ei ole piirata komisjoni esialgse ettepaneku ulatust. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 d) „veetranspordi reisijateveo 

teenused“ – reisijateveo teenused, mis on 

hõlmatud määruse (EL) nr 1177/2010 

artikli 2 lõikes 1. 

Or. en 

Selgitus 

Selguse huvides tuleb määratleda veetranspordi reisijateveo teenuste mõiste. Määratluse 

eesmärk ei ole piirata komisjoni esialgse ettepaneku ulatust. 

 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Reisijate raudteeveo puhul 

loetakse käesoleva direktiivis sätestatud 
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teabe osutamisega seotud 

ligipääsetavusnõuded täidetuks, kui need 

teenused on kooskõlas määruse (EL) nr 

1371/2007 vastavate sätetega. 

Or. en 

Selgitus 

Kui olemasolevad nõuded kehtivad valdkonnapõhistes õigusaktides, ei tohiks käesoleva 

direktiiviga tekitada õiguslikku ebakindlust. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Reisijate raudteeveo 

tehiskeskkonna puhul loetakse käesolevas 

direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõuded täidetuks, kui 

koostalitlusvõime tehnilised 

spetsifikatsioonid on kooskõlas määruse 

(EL) nr 1300/2014 vastavate sätetega. 

Or. en 

Selgitus 

Kui olemasolevad nõuded kehtivad valdkonnapõhistes õigusaktides, ei tohiks käesoleva 

direktiiviga tekitada õiguslikku ebakindlust. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 6 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 c. Reisijate raudteeveo puhul 

loetakse käesolevas direktiivis sätestatud 

veebisaitidega seotud 

ligipääsetavusnõuded täidetuks, kui need 

teenused on kooskõlas määruse (EL) nr 

454/2011 vastavate sätetega. 
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Or. en 

Selgitus 

Kui olemasolevad nõuded kehtivad valdkonnapõhistes õigusaktides, ei tohiks käesoleva 

direktiiviga tekitada õiguslikku ebakindlust. 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 6 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 d. Reisijate bussiveo puhul loetakse 

käesolevas direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta teabe osutamisega seotud 

ligipääsetavusnõuded täidetuks, kui need 

teenused on kooskõlas määruse (EL) nr 

181/2011 artikliga 11. 

Or. en 

Selgitus 

Kui olemasolevad nõuded kehtivad valdkonnapõhistes õigusaktides, ei tohiks käesoleva 

direktiiviga tekitada õiguslikku ebakindlust. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 6 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 e. Reisijateveo puhul merel ja 

siseveeteedel loetakse käesolevas 

direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta teabe osutamisega seotud 

ligipääsetavusnõuded täidetuks, kui need 

teenused on kooskõlas määruse (EL) nr 

1177/2010 artikliga 9. 

Or. en 
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Selgitus 

Kui olemasolevad nõuded kehtivad valdkonnapõhistes õigusaktides, ei tohiks käesoleva 

direktiiviga tekitada õiguslikku ebakindlust. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. E-kaubandus peab vastama I lisa 

VIII jaos sätestatud nõuetele. 

9. Internetipõhised kauplemiskohad 

peavad vastama I lisa VIII jaos sätestatud 

nõuetele. 

Or. en 

Selgitus 

E-kaubanduse mõiste on liiga ebaselge. Raportöör soovitab kasutada internetipõhise 

kauplemiskoha mõistet, mis määratleti hiljuti vastu võetud direktiivis (EL) 2016/1148 

meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase 

kogu liidus. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Liikmesriigid võivad oma riigi 

tingimusi arvestades otsustada, et 

tehiskeskkond, mida kasutavad 

reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 

keskkond, mida haldavad teenuse 

osutajad ja taristuettevõtjad, samuti 

tehiskeskkond, mida kasutavad 

pangandusteenuste ning 

telefonioperaatorite 

klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 

kliendid, peavad vastama I lisa X jaos 

sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 

piiratud funktsionaalse võimekusega 

inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, 

saaksid neid paremini kasutada. 

välja jäetud 
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Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus ei tehta valikut tehiskeskkonna lisamise või mittelisamise vahel. See 

volitusklausel soovitatakse välja jätta. Liikmesriikidel on siiski võimalik seda direktiivi soovi 

korral tehiskeskkonna suhtes kohaldada. Artiklisse 28 lisatakse uus lõige, milles komisjonilt 

nõutakse, et ta kahe aasta jooksul annaks aru võimaliku lisamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama 

käesolevale direktiivile vastavate toodete 

ja teenuste turul kättesaadavaks tegemist 

oma territooriumil põhjustel, mis on seotud 

ligipääsetavusnõuetega. 

Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama 

käesolevale direktiivile vastavate toodete 

turul kättesaadavaks tegemist oma 

territooriumil põhjustel, mis on seotud 

ligipääsetavusnõuetega. Liikmesriigid ei 

takista käesolevale direktiivile vastavate 
teenuste turul kättesaadavaks tegemist oma 

territooriumil põhjustel, mis on seotud 

ligipääsetavusnõuetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tootjad peavad registrit kaebuste, 

nõuetele mittevastavate toodete ja toodete 

tagasinõudmiste kohta ning teavitavad 

turustajaid sellisest järelevalvest. 

4. Tootjad peavad registrit kaebuste ja 

nõuetele mittevastavate toodete kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Ettevõtjad kasutavad toodete tagasinõudmist või seda nõuab turujärelevalveasutus, kui toode 

võib ohustada tarbijate turvalisust või olla keskkonnale kahjulik. Mitteligipääsetavad tooteid 

nendesse kategooriatesse ei kanta. Siiski võidakse neid õigusakte mittejärgiva tootja suhtes 
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kohaldada karistusi või neilt võidakse nõuda parandusmeetmete võtmist, näiteks toote 

tagasinõudmist. Kohustus teavitada turustajaid kaebustest tundub olevat toodete 

ligipääsetavuse osas tähtsusetu. Sellest on kasu ainult keskkonnaohtude eest kaitsmise puhul. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 

põhjust uskuda, et toode, mille nad on 

turule lasknud, ei vasta käesolevale 

direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud 

parandusmeetmed toote vastavusse 

viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 

selle või nõuavad selle tagasi. Kui toode 

kujutab endast ohtu seoses 

ligipääsetavusega, teavitavad nad sellest 

ka viivitamata nende liikmesriikide 

pädevaid ametiasutusi, kus nad toote 

kättesaadavaks tegid, ning esitavad 

eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis 

tahes võetud parandusmeetmete kohta. 

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 

põhjust uskuda, et toode, mille nad on 

turule lasknud, ei vasta käesolevale 

direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud 

parandusmeetmed toote vastavusse 

viimiseks või vajaduse korral nõuavad selle 

tagasi. Kui toode ei vasta käesolevale 

direktiivile, teavitavad nad sellest ka 

viivitamata nende liikmesriikide pädevaid 

ametiasutusi, kus nad toote kättesaadavaks 

tegid, ning esitavad eelkõige üksikasjad 

mittevastavuse ja mis tahes võetud 

parandusmeetmete kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) teha pädevate riiklike 

ametiasutustega viimaste nõudmisel 

koostööd kõigis nende volitustega 

hõlmatud toodete põhjustatud ohtude 

ärahoidmiseks võetud meetmetes. 

(b) teha pädevate riiklike 

ametiasutustega viimaste nõudmisel 

koostööd kõigis meetmetes, mis on võetud, 

et tagada kõigis nende volitustega 

hõlmatud toodete vastavus artiklis 3 
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osutatud nõuetele. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui importija arvab või tal on 

põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 

sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 

enne, kui see on nõuetega vastavusse 

viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 

turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab 

endast ohtu. 

3. Kui importija arvab või tal on 

põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 

sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule 

enne, kui see on nõuetega vastavusse 

viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja 

turujärelevalveasutusi, kui toode ei vasta 

käesolevale direktiivile. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Importijad peavad registrit 

kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete 

ja toodete tagasinõudmiste kohta ning 

teavitavad turustajaid sellisest 

järelevalvest. 

7. Importijad peavad registrit kaebuste 

ja nõuetele mittevastavate toodete kohta 

ning teavitavad turustajaid sellisest 

järelevalvest. 
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Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Importijad, kes arvavad või kellel 

on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 

turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 

nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 

parandusmeetmed toote vastavusse 

viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad 

selle turult või võtavad selle tagasi. Lisaks, 

kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad 

importijad sellest viivitamata nende 

liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad 

toote turule lasid, esitades eelkõige 

üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 

võetud parandusmeetmete kohta. 

8. Importijad, kes arvavad või kellel 

on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 

turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud 

nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud 

parandusmeetmed toote vastavusse 

viimiseks või vajaduse korral võtavad selle 

tagasi. Lisaks, kui toode ei vasta 

käesolevale direktiivile, teavitavad 

importijad sellest viivitamata nende 

liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad 

toote turule lasid, esitades eelkõige 

üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 

võetud parandusmeetmete kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui turustajad arvab või tal on 

põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 

3. Kui turustajad arvab või tal on 

põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
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sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 

kättesaadavaks enne, kui see on viidud 

nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 

turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, 

kui toode kujutab endast ohtu. 

sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 

kättesaadavaks enne, kui see on viidud 

nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 

importija tootjat ja turujärelevalveasutusi, 

kui toode ei vasta käesolevale direktiivile. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 

on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 

turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 

käesolevale direktiivile, tagavad, et 

võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 

nõuetega vastavusse viimiseks või 

vajaduse korral kõrvaldatakse see turult 

või võetakse tagasi. Lisaks, kui toode 

kujutab endast ohtu, teavitavad turustajad 

sellest viivitamatult nende liikmesriikide 

pädevaid asutusi, kus nad toote turul 

kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 

üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 

võetud parandusmeetmete kohta. 

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 

on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 

turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 

käesolevale direktiivile, tagavad, et 

võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 

nõuetega vastavusse viimiseks või 

vajaduse korral võetakse see tagasi. Lisaks, 

kui toode ei vasta käesolevale direktiivile, 

teavitavad turustajad sellest viivitamatult 

nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus 

nad toote turul kättesaadavaks tegid, 

esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse 

ja mis tahes võetud parandusmeetmete 

kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 
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Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Turustajad esitavad pädeva riikliku 

asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 

vastavust tõendava kogu teabe ja 

dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud 

asutusega viimase nõudmisel koostööd 

kõigi nende poolt turul kättesaadavaks 

tehtud toodete põhjustatud ohtude 

ärahoidmiseks võetud meetmete puhul. 

6. Turustajad esitavad pädeva riikliku 

asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 

vastavust tõendava kogu teabe ja 

dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud 

asutusega viimase nõudmisel koostööd 

seoses kõigi nende poolt võetud 

meetmetega, mida võeti, et tagada nende 

poolt turul kättesaadavaks tehtud toodete 

vastavus artiklis 3 osutatud nõuetele. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ettevõtjad peavad olema 

võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet 

kümne aasta jooksul alates sellest, kui 

neile toodet tarniti, ja kümne aasta jooksul 

alates sellest, kui nad toodet tarnisid. 

2. Ettevõtjad peavad olema 

võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet 

teatava ajavahemiku jooksul alates sellest, 

kui neile toodet tarniti, või pärast seda, kui 

nad toodet tarnisid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus) 



 

PE597.391v01-00 46/110 PR\1113653ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 23 a vastu 

delegeeritud õigusakte käesoleva artikli 

lõikes 2 osutatud ajavahemiku 

täpsustamiseks. Nimetatud ajavahemikku 

täpsustatakse proportsionaalselt toote 

olelusringiga. 

Or. en 

Selgitus 

Põhjendus: Otsuse 768/2008 I lisa artiklis R7 sätestatakse, et ajavahemikku tuleks täpsustada 

proportsionaalselt toote olelusringiga. Komisjoni ettepanekus seda ei tehta ja seal pakutakse 

kõigi toodete jaoks välja 10-aastane ajavahemik. See ei ole otsusega kooskõlas ja raportöör 

soovitab seepärast anda komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte, et pakkuda 

lühema olelusringiga toodetele rohkem paindlikkust. 

 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Teenuseosutajad koostavad vajaliku 

teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, 

kuidas teenused vastavad artiklis 3 

osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave 

tehakse üldsusele kättesaadavaks kirjalikult 

ja suuliselt, sealhulgas vormis, mis on 

ligipääsetav piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimestele ja puuetega 

inimestele. Teenuseosutajad säilitavad seda 

teavet kogu teenuse osutamise aja jooksul. 

2. Teenuseosutajad koostavad vajaliku 

teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, 

kuidas nende teenused vastavad artiklis 3 

osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave 

tehakse üldsusele kättesaadavaks kirjalikult 

ja suuliselt, sealhulgas vormis, mis on 

ligipääsetav puuetega inimestele. 

Teenuseosutajad säilitavad seda teavet 

kogu teenuse osutamise aja jooksul. 

Or. en 

Selgitus 

Kavandatava direktiivi eesmärk on aidata liikmesriikidel täita ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsioonis sätestatud ligipääsetavuskohustusi. Konventsioonis osutatakse üksnes 

puuetega inimestele. Seepärast on tehtud ettepanek viia direktiiv konventsiooniga kooskõlla, 

et piirata selle kohaldamisala ainult puuetega inimestele. See on ka kooskõlas hiljuti vastu 

võetud direktiiviga avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste 



 

PR\1113653ET.docx 47/110 PE597.391v01-00 

 ET 

juurdepääsetavuse kohta. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) teenuse osutamisel kasutatava 

taristu ja toodete eluiga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Lõigete 1 ja 2 rakendamise 

eesmärgil võtab komisjon kooskõlas 

artikliga 23 a vastu delegeeritud 

õigusaktid, et täiendada käesolevat 

direktiivi, kehtestades suunised kõigi 

käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete ja 

teenuste jaoks. Komisjon võtab esimese, 

kõiki käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluvaid tooteid ja 

teenuseid hõlmava delegeeritud õigusakti 

vastu ... [one year after the date of entry 

into force of this Directive]. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjon koostab tõlgendamise suunised, et anda suuremat õiguskindlust tootjatele, kes 

peavad seda erandit kasutama. 

 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 

lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 

toote või teenuse puhul, teavitavad nad 

selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 

turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 

Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 

hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest 

teavitamiskohustusest vabastatud, kuid 

nad peavad suutma esitada asjakohased 

dokumendid vastava 

turujärelevalveasutuse taotluse korral. 

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 

lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 

toote või teenuse puhul, teavitavad nad 

selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 

turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 

Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 

hindamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. VKEd on lõikes 6 sätestatud 

teavitamiskohustusest vabastatud, kuid 

nad peavad suutma esitada asjakohased 

dokumendid vastava 

turujärelevalveasutuse taotluse korral. 

Or. en 

Selgitus 

VKEde regulatiivse koormuse vähendamiseks on vaja kaitseklauslit. Sellega tagatakse 

väikeettevõtetele esitatavate nõuete proportsionaalsus. 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Komisjon võtab vastu 

rakendamisaktid, millega käesoleva artikli 

lõike 6 kohaldamiseks luuakse 
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teavitamisnäidis. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu artikli 24 

lõikes 1 a osutatud nõuandemenetluse 

kohaselt. Komisjon võtab esimese sellise 

delegeeritud õigusakti vastu ... [two years 

after the date of entry into force of this 

Directive]. 

Or. en 

Selgitus 

Teavitamismenetluse lihtsustamiseks koostab komisjon ühise näidise, mida tootjad saavad 

kõikjal ELis kasutada. 

 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a.  Komisjon esitab määruse (EL) nr 

1025/2012 artikli 10 kohaselt ühele või 

mitmele Euroopa 

standardiorganisatsioonile taotluse 

koostada kõigi artiklis 3 osutatud 

ligipääsetavusnõuete jaoks harmoneeritud 

standardid. Komisjon võtab need taotlused 

vastu ... [two years after the date of entry 

into force of this Directive]. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid Tehnilised spetsifikatsioonid. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole 

vastavalt määrusele (EL) nr 1025/2012 

avaldatud harmoneeritud standardeid 

ning toodete ja teenuste puhul oleks turu 

ühtlustamise jaoks vaja üksikasjalikumaid 

ligipääsetavusnõudeid, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 

kehtestatakse ühtsed tehnilised 

spetsifikatsioonid ligipääsetavusnõuete 

jaoks, mis on sätestatud käesoleva 

direktiivi I lisas. Nimetatud rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas käesoleva 

direktiivi artikli 24 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

1. Kui harmoneeritud standardeid ei 

ole avaldatud, võib komisjon mitte hiljem 

kui kaks aastat pärast taotluse 

vastuvõtmist, millega ühelt või mitmelt 

Euroopa standardiorganisatsioonilt 

taotletakse selliste harmoneeritud 

standardite koostamist, võtta vastu 

rakendusaktid, millega kehtestatakse 

tehnilised spetsifikatsioonid, mis vastavad 

artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. 

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 24 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 

Or. en 

Selgitus 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui viiteid harmoneeritud 

standarditele ei ole avaldatud, siis 

eeldatakse, et lõikes 1 osutatud tehnilistele 

spetsifikatsioonidele või nende osadele 

vastavad tooted ja teenused on vastavuses 
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 ET 

artiklis 3 osutatud 

juurdepääsetavusnõuetega, mis on 

reguleeritud kõnealuste tehniliste 

spetsifikatsioonide või nende osadega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 2  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tooted ja teenused või nende osad, 

mis on vastavuses lõikes 1 osutatud ühtse 

tehnilise spetsifikatsiooniga, loetakse 

vastavaks artiklis 3 osutatud 

ligipääsetavusnõuetele, mida nimetatud 

spetsifikatsioon või selle osad käsitlevad. 

2. Tooted ja teenused või nende osad, 

mis on vastavuses lõikes 1 osutatud 

tehniliste spetsifikatsioonidega, loetakse 

vastavaks artiklis 3 osutatud 

ligipääsetavusnõuetele, mida nimetatud 

tehnilised spetsifikatsioonid või nende 

osad käsitlevad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui toote suhtes kohaldatakse 

rohkem kui ühte liidu õigusakti, mille 

kohaselt nõutakse ELi 

vastavusdeklaratsiooni, koostatakse kõigi 

selliste liidu õigusaktide kohta ühine ELi 

vastavusdeklaratsioon. Osutatud 

deklaratsioon peab sisaldama teavet 

asjaomaste õigusaktide tuvastamiseks ning 

nende aktide ilmumise viiteid. 

3. Kui toote suhtes kohaldatakse 

rohkem kui ühte liidu õigusakti, mille 

kohaselt nõutakse ELi 

vastavusdeklaratsiooni, koostatakse kõigi 

selliste liidu õigusaktide kohta ELi 

vastavusdeklaratsioon. Osutatud 

deklaratsioon peab sisaldama teavet 

asjaomaste õigusaktide tuvastamiseks ning 

nende aktide ilmumise viiteid. 

Or. en 
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Selgitus 

Nagu ka muude nõuete puhul. peaks tootja olema suuteline esitama ühe 

vastavusdeklaratsiooni mitme õigusakti kohta. 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 17 a – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a.  Toote mittevastavus käesolevas 

direktiivis sätestatud 

ligipääsetavusnõuetele ei kujuta tõsist 

ohtu määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 

tähenduses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ligipääsetavusega seotud ohtu kujutavate 
toodetega tegelemise menetlus riigi 

tasandil 

Käesolevale direktiivile mittevastavate 
toodetega tegelemise menetlus riigi 

tasandil 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui ühe liikmesriigi 

turujärelevalveasutused on võtnud 

määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 

alusel meetmeid või kui neil on piisavalt 

põhjust arvata, et käesoleva direktiivi 

reguleerimisalasse jääv toode kujutab 

ohtu käesolevas direktiivis käsitletud 

ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad 

nad asjaomase toote hindamise, mis 

hõlmab kõiki käesolevas direktiivis 

sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad 

teevad turujärelevalveasutustega koostööd. 

Kui ühe liikmesriigi 

turujärelevalveasutustel on piisavalt 

põhjust uskuda, et toode ei vasta 

käesolevale direktiivile, viivad nad läbi 

asjaomase toote hindamise, mis hõlmab 

kõiki käesolevas direktiivis sätestatud 

nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad 

turujärelevalveasutustega koostööd. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 

turujärelevalveasutused arvamusel, et 

toode ei vasta käesolevas direktiivis 

sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad 

viivitamatult, et asjakohane ettevõtja 

võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et 

toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, 

või kõrvaldaks toote turult või võtaks selle 

tagasi mõistliku aja jooksul arvestades ohu 

suurust. 

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 

turujärelevalveasutused arvamusel, et 

toode ei vasta käesolevas direktiivis 

sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad 

viivitamatult, et asjakohane ettevõtja 

võtaks kõik sellised vajalikud 

parandusmeetmed, et toode nimetatud 

nõuetega vastavusse viia, või võtaks selle 

tagasi mõistliku aja jooksul arvestades 

nõuetele mittevastavuse suurust. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 
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ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui asjaomane ettevõtja ei võta 

lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku 

jooksul piisavaid parandusmeetmeid, 

võtavad turujärelevalveasutused kõik 

asjakohased ajutised meetmed, et keelata 

või piirata toote kättesaadavaks tegemist 

nende riigisisesel turul, toode turult 

kõrvaldada või tagasi võtta. 

Turujärelevalveasutused teavitavad 

viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike 

kõnealustest meetmetest. 

4. Kui asjaomane ettevõtja ei võta 

lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku 

jooksul piisavaid parandusmeetmeid, 

võtavad turujärelevalveasutused kõik 

asjakohased ajutised meetmed, et keelata 

või piirata toote kättesaadavaks tegemist 

nende riigisisesel turul, või toode turult 

kõrvaldada. Turujärelevalveasutused 

teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi 

liikmesriike kõnealustest meetmetest. 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 

kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava 

toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, 

toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja 

ohu laadi, võetud siseriiklike meetmete 

iseloomu ja kestust, samuti asjaomase 

ettevõtja esitatud seisukohti. 

Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, 

kas mittevastavus on seotud mõnega 

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 

kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava 

toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, 

toote päritolu, väidetava mittevastavuse 

laadi, võetud siseriiklike meetmete 

iseloomu ja kestust, samuti asjaomase 

ettevõtja esitatud seisukohti. 

Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, 

kas mittevastavus on seotud mõnega 
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 ET 

järgmistest põhjusest: järgmistest põhjusest: 

Or. en 

Selgitus 

Sõnastus on seotud uues õigusraamistikus kasutatava sõnastusega. Uue õigusraamistiku 

ohutusega seotud sätteid tuleb kohandada käesoleva direktiivi eesmärgiga vastavusse 

viimiseks. Toode, mis ei ole puuetega inimestele ligipääsetav, ei kujuta endast ohtu. See ei ole 

direktiiviga kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 − lõik 1 − punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kehtestades ligipääsetavusnõuded, 

mis on seotud sotsiaalsete ja 

kvaliteedikriteeriumidega, mille on 

kehtestanud pädevad asutused 

pakkumismenetluste jaoks avaliku 

reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel 

ja maanteel vastavalt määrusele (EÜ) nr 

1370/2007; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Avalike teenuste osutamise kohustuse määruses (õiguslik viide) on sotsiaalseid kriteeriume 

mainitud. Selle määruse raames ei käsitata neid ligipääsetavusena. Seepärast ei peaks 

käesolev direktiiv avalike teenuste osutamise kohustuse määruse sätetesse sekkuma. See ei 

tooks lõppkasutajale kaasa suuremat selgust. 

 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Lõike 1 kohaldamiseks võtab 

komisjon ... [one year after the entry into 

force of this Directive] vastu suunised 

kõigi käesoleva direktiiviga hõlmatud 
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toodete ja teenuste kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjon koostab tõlgendamise suunised, et anda suuremat õiguskindlust tootjatele, kes 

peavad seda erandit kasutama. 

 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui pädev asutus on kasutanud 

erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 

konkreetse toote või teenuse puhul, teatab 

ta sellest komisjonile. Teade peab 

sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist. 

4. Kui pädev asutus on kasutanud 

erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 

konkreetse toote või teenuse puhul, esitab 

ta komisjoni taotluse peale lõikes 3 

osutatud hindamise. 

Or. en 

Selgitus 

Direktiiviga ei tohiks tekitada pädevatele asutustele koormust, kui selle lisaväärtus ei ole 

tõendatud. 

 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjon võtab vastu 

rakendamisaktid, millega käesoleva artikli 

lõike 4 kohaldamiseks luuakse 

teavitamisnäidis. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu artikli 24 

lõikes 1a osutatud nõuandemenetluse 

kohaselt. Komisjon võtab esimese sellise 

delegeeritud õigusakti vastu ... [two years 

after entry into force of this Directive]. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IIV peatükk – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

RAKENDUSVOLITUSED JA 

LÕPPSÄTTED 

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID, 

RAKENDUSVOLITUSED JA 

LÕPPSÄTTED 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 23 a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 1.  Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

 2.  Artikli 10 lõikes 2 a ja artikli 12 

lõikes 5 a osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates … 

[date of entry into force of this Directive]. 

 3.  Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 10 lõikes 2 a ja artikli 12 

lõikes 5 a osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

 4.  Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 
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liikmesriigi määratud ekspertidega 

vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 

13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

parema õigusloome kohta. 

 5.  Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 

ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

 6.  Artikli 10 lõike 2 a ja artikli 12 

lõike 5 a alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule esitanud selle suhtes 

vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

Or. en 

Selgitus 

Otsuse 768/2008 I lisa artiklis R7 sätestatakse, et ajavahemikku tuleks täpsustada 

proportsionaalselt toote olelusringiga. Komisjoni ettepanekus seda ei tehta ja seal pakutakse 

kõigi toodete jaoks välja 10-aastane ajavahemik. See ei ole otsusega kooskõlas ja raportöör 

soovitab seepärast anda komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte, et pakkuda 

lühema olelusringiga toodetele rohkem paindlikkust. 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 4. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad käesoleva 

direktiivi täitmise tagamiseks vajalike 

piisavate ja tõhusate vahendite olemasolu. 

1. Et tagada käesoleva direktiivi 

täitmise ettevõtjate poolt, tagavad 

liikmesriigid vajalike piisavate ja tõhusate 

vahendite olemasolu. 

Or. en 

Selgitus 

Teksti selguse huvides. 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 

lepingute suhtes, mille suhtes 

kohaldatakse direktiive 2014/24/EL ja 

2014/25/EL. 

Or. en 

Selgitus 

Direktiivide 2014/24/EL ja 2014/25/EL ( riigihanked) lisamine oleks liiga keeruline ja 

tekitaks õiguslikku ebakindlust. 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 26 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Karistuste puhul võetakse arvesse 

rikkumise ulatust, sealhulgas nõuetele 

mittevastavate toodete või teenuste arvu, 

4. Karistuste puhul võetakse arvesse 

rikkumise ulatust, sealhulgas selle tõsidust 

ja nõuetele mittevastavate toodete või 

teenuste arvu, samuti nendest mõjutatud 
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samuti nendest mõjutatud inimeste hulka. inimeste hulka. 

Or. en 

Selgitus 

Meetmete rakendamisel on tähtis võtta arvesse nõuetele mittevastavuse tõsidust ja mõju. 

 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 27 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid, kes kasutavad 

artikli 3 lõikes 10 sätestatud võimalust, 

edastavad komisjonile põhiliste 

siseriiklike õigusnormide teksti, mille nad 

on sel eesmärgil vastu võtnud, ning 

esitavad komisjonile aruande 

edusammude kohta nende rakendamisel. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 27 a 

 Üleminekumeetmed 

 1.  Ilma et see piiraks käesoleva 

artikli lõike 3 kohaldamist, näevad 

liikmesriigid pärast ... [six years after the 

date of entry into force of this Directive] 

ette viieaastase üleminekuperioodi, mille 

ajal võivad teenuseosutajad jätkata oma 

teenuste osutamist, kasutades tooteid, 

mida nad enne seda kuupäeva kasutasid 

seaduslikult sarnaste teenuste 

osutamiseks. 

 2.  Liikmesriigid võivad ette näha, et 
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teenuseosutajate poolt enne ... [six years 

after the date of entry into force of this 

Directive] teenuste osutamiseks 

seaduslikult kasutatud 

iseteenindusterminalide kasutamist võib 

jätkata sarnaste teenuste osutamiseks 

kuni nende majanduslikult kasuliku eluea 

lõpuni või kui need on täielikult 

amortiseerunud. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas põhimõttega, mille kohaselt tuleks käesolevat direktiivi kohaldada ainult uute 

toodete ja teenuste suhtes, tehakse ettepanek mitte kohustada teenuse osutajaid tegema kõiki 

tooteid alates käesoleva direktiivi jõustumise esimesest päevast ligipääsetavaks, vaid anda 

neile selle jaoks viieaastane tähtaeg. Iseteenindusterminalid võivad olla kallid. Seepärast 

tehakse ettepanek võimaldada teenuse osutajatel kasutada neid nende olelusringi lõpuni. 

 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[…insert date - five years after the 

application of this Directive] ja seejärel iga 

viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

Regioonide Komiteele aruande käesoleva 

direktiivi rakendamise kohta. 

[…two years after the date of entry into 

force of this Directive] esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele aruande 

käesoleva direktiivi kohaldamisala 

tehiskeskkonnale laiendamise kohta. ... 
[five years after the application of this 

Directive] ja seejärel iga viie aasta tagant 

esitab komisjon Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele aruande käesoleva direktiivi 

rakendamise kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Volitusklausel tehiskeskkonna kohta on asendatud eelnimetatud aruandluskohustusega. 
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Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – I jagu – punkt A (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 A.  Operatsioonisüsteemid 

 1.  Selleks et puuetega inimesed 

saaksid kasutada osutatavaid teenuseid 

mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, 

tuleb täita punktis C sätestatud 

funktsionaalseid toimivusnõudeid ning 

teenused peavad hõlmama: 

 (a)  teavet teenuse toimimise, selle 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta; 

 (b)  elektroonilist teavet, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite 

ja internetipõhiseid rakendusi; 

Or. en 

Selgitus 

Tänapäeval pakutakse operatsioonisüsteeme järjest rohkem teenuste all. Varem ettevõtte 

ruumides toimunud riistvara paigaldamine on muutunud piiriüleselt osutatavaks teenuseks, 

mis näitab, kuidas teenused saavad tooted teatud juhtudel asendada. Need erinevad nüüd 

mitmel viisil toodetest. Näiteks ajakohastatakse neid nüüd korrapäraselt ja hõlpsasti, need ei 

ole staatilised. Seepärast ei oleks mõistlik kohelda operatsioonisüsteeme käesolevas 

direktiivis toodetena. 

 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – I jagu – punkt B (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 B.  Üldotstarbeline arvuti riistvara  

Or. en 

Selgitus 

Operatsioonisüsteemide teenusteks liigitamise tõttu vajalik ümberkorraldus. 
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Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – I jagu – lõige 1 – sisejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed ja eakad, saaksid 

kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 

viisil, peab toodete kavandamisel ja 

tootmisel arvestama ligipääsetavusega 

eelkõige järgmiste aspektide puhul:  

1.  Selleks et puuetega inimesed ja 

eakad saaksid kasutada tooteid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb 

toodete kavandamisel ja tootmisel täita 

punktis C sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid. Toodete kavandamine ja 

tootmine hõlmab: 

Or. en 

Selgitus 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.  

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – I jagu – lõige 1 – punktid a–f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a)  tootel olev teave toote kasutamise 

kohta (märgistus, kasutusjuhend, 

hoiatused) peab olema: 

(a)  tootel olevat teavet toote 

kasutamise kohta (märgistus, 

kasutusjuhend, hoiatused); 

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii)  arusaadav;  

(iii)  tajutav;   

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi 

arvestades piisava suurusega 

kirjatüübiga;  

 

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel 

esitatav teave (avamine, sulgemine, 

kasutamine, kõrvaldamine); 

(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel 

esitatav teave (avamine, sulgemine, 

kasutamine, kõrvaldamine); 
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(c)  juhised toote kasutamise, 

paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 

kõrvaldamise kohta peavad vastama 

järgmistele nõuetele:  

(c)  juhiseid toote kasutamise, 

paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 

kõrvaldamise kohta;  

(i)  juhise tekst peab olema 

kättesaadav vormingus, mida saab 

kasutada ka teistsuguste abistavate 

vormingute loomiseks, mida saab esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; ja 

 

(ii)  juhised peavad võimaldama 

alternatiive mittetekstilisele sisule;  

 

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 

punkti 2 kohaselt; 

(d)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);  

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;  

(e)  toote funktsionaalsust, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

puuetega inimeste vajadusi; 

(f)  toote liidestamine abivahenditega. (f)  toote liidestamist abivahenditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – I jagu – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[.....] välja jäetud 

Or. en 

 
 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – I jagu – punkt C (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 C.  Funktsionaalsed toimivusnõuded 
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 (a) Kasutamine nägemisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud 

nägemisvõime korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud 

kuulmisvõime korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud 

käsitsemisvõime või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 

või käejõudu. 

 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 
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juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 

 (k) Eraelu puutumatus 

 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – II jagu – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed ja eakad, saaksid 

kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 

viisil, peab toodete kavandamisel ja 

tootmisel arvestama ligipääsetavusega 

eelkõige järgmiste aspektide puhul:  

1.  Selleks et puuetega inimesed ja 

eakad saaksid kasutada tooteid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb 

toodete kavandamisel ja tootmisel täita 

punktis 1 a sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning need peavad 

hõlmama: 
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Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – II jagu – punkt 1 – alapunktid a–d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a)  tootel olev teave toote kasutamise 

kohta (märgistus, kasutusjuhend, 

hoiatused) peab olema: 

(a) tootel olevat teavet toote 

kasutamise kohta (märgistus, 

kasutusjuhend, hoiatused); 

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii)  arusaadav;  

(iii)  tajutav;   

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi 

arvestades piisava suurusega 

kirjatüübiga;  

 

(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 

punkti 2 kohaselt; 

(b)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);  

(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse 

võetud piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 

kohaselt;  

(c)  toote funktsionaalsust; 

(d)  toote liidestamine abivahenditega. (d)  toote liidestamist abivahenditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – II jagu – punkt 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a.  Funktsionaalsed toimivusnõuded 

 (a) Kasutamine nägemisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud 

nägemisvõime korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud 

kuulmisvõime korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud 

käsitsemisvõime või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 

või käejõudu. 
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 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 

juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 

 (k) Eraelu puutumatus 

 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – II jagu – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[....] välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – III jagu – punkt A – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist:  

1.  Selleks et puuetega inimesed 

saaksid kasutada teenuseid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb täita 

punktis B a sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning teenused peavad 

hõlmama: 

(a)  tuleb tagada, et teenuste 

pakkumisel kasutatavad tooted on 

kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-

lõppseadmed, millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus” sätestatud 

eeskirjadega; 

(a)  teenuseosutajate poolt asjaomase 

teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid 

kooskõlas punktis B „Seotud tarbija-

lõppseadmed, millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus” sätestatud 

eeskirjadega; 

(b)  tuleb anda teavet teenuse 

toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 

süsteemide kohta järgmiselt: 

(b)  teavet teenuse toimimise, selle 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta; 

(i)  infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule;  
 

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 

internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti c kohaselt.  

(c)  elektroonilist teavet, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite 

ja internetipõhiseid rakendusi; 

(c)  veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
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rahvusvahelisel tasandil. 

(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 

suurendada abistavate teenuste vastastikust 

täiendavust; 

(d)  teavet selleks, et suurendada 

vastastikust täiendavust abistavate 

teenustega; 

(e)  tuleb võtta arvesse funktsioone, 

tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 

muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 

osutamisega, millega soovitakse vastata 

piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadustele.  

(e)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, 

menetlusi ja muudatusi, mis on seotud 

selliste teenuste osutamisega, millega 

soovitakse vastata puuetega inimeste 

vajadustele. 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – III jagu – punkt B – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed ja eakad, saaksid 

kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 

viisil, peab toodete kavandamisel ja 

tootmisel arvestama ligipääsetavusega 

eelkõige järgmiste aspektide puhul:  

1.  Selleks et puuetega inimesed ja 

eakad saaksid kasutada tooteid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb 

toodete kavandamisel ja tootmisel täita 

punktis B a sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning need peavad 

hõlmama: 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 
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be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – III jagu – punkt B – punkt 1 – alapunktid a–f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a)  tootel olev teave toote kasutamise 

kohta (märgistus, kasutusjuhend, 

hoiatused) peab olema: 

(a)  tootel olevat teavet toote 

kasutamise kohta (märgistus, 

kasutusjuhend, hoiatused); 

(i)  kättesaadav rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii)  arusaadav;  

(iii)  tajutav;   

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi 

arvestades piisava suurusega 

kirjatüübiga;  

 

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel 

esitatav teave (avamine, sulgemine, 

kasutamine, kõrvaldamine); 

(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel 

esitatavat teavet (avamine, sulgemine, 

kasutamine, kõrvaldamine); 

(c)  juhised toote kasutamise, 

paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 

kõrvaldamise kohta peavad vastama 

järgmistele nõuetele:  

(c)  juhiseid toote kasutamise, 

paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 

kõrvaldamise kohta; 

(i)  juhise tekst peab olema 

kättesaadav vormingus, mida saab 

kasutada ka teistsuguste abistavate 

vormingute loomiseks, mida saab esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; ja 

 

(ii)  juhised peavad võimaldama 

alternatiive mittetekstilisele sisule;  
 

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 

punkti 2 kohaselt; 

(d)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);  

(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;  

(e)  toote funktsionaalsust, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

puuetega inimeste vajadusi; 

(f)  toote liidestamine abivahenditega. (f)  toote liidestamist abivahenditega. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – III jagu – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[....] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  119 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – III jagu – punkt B a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a. Funktsionaalsed toimivusnõuded 

 (a) Kasutamine nägemisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud 

nägemisvõime korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud 
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kuulmisvõime korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud 

käsitsemisvõime või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 

või käejõudu. 

 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 

juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 

 (k) Eraelu puutumatus 

 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 
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Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  120 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IV jagu – punkt A – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist:  

1. Selleks et puuetega inimesed 

saaksid kasutada teenuseid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb täita 

punktis B a sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning teenused peavad 

hõlmama: 

(a)  tuleb tagada, et teenuste 

pakkumisel kasutatavad tooted on 

kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-

lõppseadmed, millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus” sätestatud 

eeskirjadega; 

(a)  teenuseosutajate poolt asjaomase 

teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid 

kooskõlas punktis B „Seotud tarbija-

lõppseadmed, millel on tipptasemel 

andmetöötlusvõimsus” sätestatud 

eeskirjadega; 

(b)  tuleb anda teavet teenuse 

toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 

süsteemide kohta järgmiselt: 

(b)  teavet teenuse toimimise, selle 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta; 

(i)  infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule;  

 

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 

internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti c kohaselt.  

(c)  elektroonilist teavet, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite 

ja internetipõhiseid rakendusi; 

(c)  veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 
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tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

(d)  anda ligipääsetavat teavet, et 

suurendada abistavate teenuste vastastikust 

täiendavust; 

(d)  teavet selleks, et suurendada 

vastastikust täiendavust abistavate 

teenustega; 

(e)  võtta arvesse funktsioone, tavasid, 

põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis 

on seotud selliste teenuste osutamisega, 

millega soovitakse vastata piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste 

vajadustele.  

(e)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, 

menetlusi ja muudatusi, mis on seotud 

selliste teenuste osutamisega, millega 

soovitakse vastata puuetega inimeste 

vajadustele. 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  121 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IV jagu – punkt B – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed ja eakad, saaksid 

kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 

viisil, peab toodete kavandamisel ja 

tootmisel arvestama ligipääsetavusega 

eelkõige järgmiste aspektide puhul:  

1.  Selleks et puuetega inimesed ja 

eakad saaksid kasutada tooteid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb 

toodete kavandamisel ja tootmisel täita 

punktis B a sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning need peavad 

hõlmama: 

Or. en 
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Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  122 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IV jagu – punkt B – punkt 1 – alapunktid a–f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a)  tootel olev teave toote kasutamise 

kohta (märgistus, kasutusjuhend, 

hoiatused) peab olema: 

(a)  tootel olevat teavet toote 

kasutamise kohta (märgistus, 

kasutusjuhend, hoiatused); 

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii)  arusaadav;  

(iii)  tajutav;   

(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi 

arvestades piisava suurusega 

kirjatüübiga;  

 

(b)  toote pakend, sealhulgas sellel 

esitatav teave (avamine, sulgemine, 

kasutamine, kõrvaldamine); 

(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel 

esitatavat teavet (avamine, sulgemine, 

kasutamine, kõrvaldamine); 

(c)  juhised toote kasutamise, 

paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 

kõrvaldamise kohta peavad vastama 

järgmistele nõuetele:  

(c)  juhiseid toote kasutamise, 

paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 

kõrvaldamise kohta; 

(i) juhise tekst peab olema 

kättesaadav vormingus, mida saab 

kasutada ka teistsuguste abistavate 

vormingute loomiseks, mida saab esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; ja 

 

(ii)  juhised peavad võimaldama 

alternatiive mittetekstilisele sisule;  
 

(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 

punkti 2 kohaselt; 

(d)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);  
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(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;  

(e)  toote funktsionaalsust, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

puuetega inimeste vajadusi; 

(f)  toote liidestamine abivahenditega. (f)  toote liidestamist abivahenditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  123 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IV jagu – punkt B – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[....] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  124 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IV jagu – punkt B a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a.  Funktsionaalsed toimivusnõuded 

 (a) Kasutamine nägemisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud 

nägemisvõime korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 



 

PR\1113653ET.docx 79/110 PE597.391v01-00 

 ET 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud 

kuulmisvõime korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud 

käsitsemisvõime või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 

või käejõudu. 

 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 

juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j)  Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 

 (k) Eraelu puutumatus 
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 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  125 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt A – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist:  

1. Selleks et puuetega inimesed 

saaksid kasutada teenuseid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb täita 

punktis D a sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning teenused peavad 

hõlmama: 

(a)  tuleb anda teavet teenuse 

toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 

süsteemide kohta järgmiselt: 

(a)  teavet asjaomase teenuse 

toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 

süsteemide kohta; 

(i)  infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule;  
 

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 

internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti b kohaselt.  

(b)  elektroonilist teavet, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite 

ja internetipõhiseid rakendusi; 

(b)  veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 
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viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

(c)  võtta arvesse funktsioone, tavasid, 

põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis 

on seotud selliste teenuste osutamisega, 

millega soovitakse vastata piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste 

vajadustele. 

(c)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, 

menetlusi ja muudatusi, mis on seotud 

selliste teenuste osutamisega, millega 

soovitakse vastata puuetega inimeste 

vajadustele; 

 (c a)  mobiilsideseadmetel põhinevaid 

teenuseid, arukaid piletimüügisüsteeme ja 

reaalajas teavet. 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  126 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt B 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

B.  Reisijateveoteenuste osutamiseks 

kasutatavad veebisaidid 

välja jäetud 

(a)  Veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
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koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  127 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt C – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

C.  Mobiilsideseadmetel põhinevad 

teenused, arukad piletimüügisüsteemid, ja 

reaalajas teave 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  128 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt C – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist:  

välja jäetud 

(a)  tuleb anda teavet teenuse 

toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 

süsteemide kohta järgmiselt: 

 

(i)  infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu;  

 

(ii)  tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule;  

 

(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 
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internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti b kohaselt.  

(b)  veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  129 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt D – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed ja eakad, saaksid 

kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 

viisil, peab toodete kavandamisel ja 

tootmisel arvestama ligipääsetavusega 

eelkõige järgmiste aspektide puhul:  

1.  Selleks et puuetega inimesed ja 

eakad saaksid kasutada tooteid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb 

toodete kavandamisel ja tootmisel täita 

punktis D a sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning need peavad 

hõlmama: 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  130 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt D – punkt 1 – alapunktid a–d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tootel olev teave toote kasutamise kohta 

(märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab 

olema: 

(a) tootel olevat teavet toote kasutamise 

kohta (märgistus, kasutusjuhend, 

hoiatused); 

(i)kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse 

kanali kaudu; 

 

(ii) arusaadav;  

(iii) tajutav;   

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 

arvestades piisava suurusega 

kirjatüübiga;  

 

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 

punkti 2 kohaselt; 

(b) toote kasutajaliidest (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);  

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;  

(c) toote funktsionaalsust, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

puuetega inimeste vajadusi; 

(d) toote liidestamine abivahenditega. (d) toote liidestamist abivahenditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  131 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt D – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[....] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  132 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt D a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. Funktsionaalsed toimivusnõuded 

 (a) Kasutamine nägemisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud 

nägemisvõime korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud 

kuulmisvõime korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud 

käsitsemisvõime või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 

või käejõudu. 
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 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 

juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 

 (k) Eraelu puutumatus 

 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 

Selgitus 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Muudatusettepanek  133 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VI jagu – punkt A – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

1. Selleks et puuetega inimesed saaksid 

kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja 

optimaalsel viisil, tuleb täita punktis D a 

sätestatud funktsionaalseid 
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peab arvesse võtma järgmist:  toimivusnõudeid ning teenused peavad 

hõlmama: 

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 

kasutatavad tooted on kooskõlas punktis D 

sätestatud eeskirjadega; 

(a) teenuseosutajate poolt asjaomase 

teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid 

kooskõlas punktis D sätestatud 

eeskirjadega; 

(b) tuleb anda teavet teenuse toimimise, 

selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta järgmiselt: 

(b) teavet teenuse toimimise, selle 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta; 

(i) infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule;  
 

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 

internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti c kohaselt.  

(c) elektroonilist teavet, sealhulgas teenuse 

kasutamiseks vajalikke veebisaite ja 

internetipõhiseid rakendusi; 

(c) veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

 

(d) võtta arvesse funktsioone, tavasid, 

põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis 

on seotud selliste teenuste osutamisega, 

millega soovitakse vastata piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste 

vajadustele.  

(d) funktsioone, tavasid, põhimõtteid, 

menetlusi ja muudatusi, mis on seotud 

selliste teenuste osutamisega, millega 

soovitakse vastata puuetega inimeste 

vajadustele; 

 (d a) mobiilsideseadmetel põhinevaid 

pangateenuseid. 

Or. en 

 



 

PE597.391v01-00 88/110 PR\1113653ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  134 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VI jagu – punkt B 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

B. Pangandusteenuste osutamiseks 

kasutatavad veebisaidid 

välja jäetud 

Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist: 

 

(a) veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil.  

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  135 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VI jagu – punkt C 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

C. Mobiilsideseadmetel põhinevad 

pangateenused 

välja jäetud 

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist:  

 

(a) tuleb anda teavet teenuse toimimise, 

selle ligipääsetavusomaduste ja 

süsteemide kohta järgmiselt: 
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(i) infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu;  

 

(ii)tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule; 

 

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 

internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti b kohaselt.  

 

(b) veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil.  

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  136 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VI jagu – punkt D – punkt 1 – alapunktid a–d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tootel olev teave toote kasutamise kohta 

(märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab 

olema: 

(a) tootel olev teave toote kasutamise kohta 

(märgistus, kasutusjuhend, hoiatused); 

(i) kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse 

kanali kaudu; 

 

(ii) arusaadav;  

(iii) tajutav;  

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 

arvestades piisava suurusega 

kirjatüübiga;  

 

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, (b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
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käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 

punkti 2 kohaselt; 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);  

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;  

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

puuetega inimeste vajadusi; 

(d) toote liidestamine abivahenditega. (d) toote liidestamine abivahenditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  137 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt D – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[....] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  138 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – V jagu – punkt D a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. Funktsionaalsed toimivusnõuded 

 (a) Kasutamine nägemisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud 

nägemisvõime korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 
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 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud 

kuulmisvõime korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud 

käsitsemisvõime või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 

või käejõudu. 

 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 

juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 
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 (k) Eraelu puutumatus 

 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  139 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VII jagu – punkt A – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist:  

1. Selleks et puuetega inimesed saaksid 

kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja 

optimaalsel viisil, tuleb täita punktis B a 

sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning teenused peavad 

hõlmama: 

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 

kasutatavad tooted on kooskõlas punktis D 

sätestatud eeskirjadega; 

(a) teenuseosutajate poolt asjaomase 

teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid 

kooskõlas punktis B sätestatud 

eeskirjadega; 

(b) tuleb anda teavet teenuse toimimise, 

selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta järgmiselt: 

(b) teavet teenuse toimimise, selle 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta; 

(i) infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule;  
 

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 

internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti c kohaselt.  

(c) elektroonilist teavet, sealhulgas teenuse 

kasutamiseks vajalikke veebisaite ja 

internetipõhiseid rakendusi ning e-

lugereid; 

(c) veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
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ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 

suurendada abistavate teenuste vastastikust 

täiendavust; 

(d) teabe andmist selleks, et suurendada 

vastastikust täiendavust abistavate 

teenustega; 

(e) tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, 

põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis 

on seotud selliste teenuste osutamisega, 

millega soovitakse vastata piiratud 

funktsionaalse võimekusega inimeste 

vajadustele.  

(e) funktsioone, tavasid, põhimõtteid, 

menetlusi ja muudatusi, mis on seotud 

selliste teenuste osutamisega, millega 

soovitakse vastata puuetega inimeste 

vajadustele. 

Or. en 

 
 

Muudatusettepanek  140 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VII jagu – punkt B – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed ja eakad, saaksid 

kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 

viisil, peab toodete kavandamisel ja 

tootmisel arvestama ligipääsetavusega 

eelkõige järgmiste aspektide puhul:  

1. Selleks et puuetega inimesed ja eakad 

saaksid kasutada tooteid mõistlikult 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb 

toodete kavandamisel ja tootmisel täita 

punktis B a sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning need peavad 

hõlmama: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  141 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VII jagu – punkt B – punkt 1 – alapunktid a–f 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tootel olev teave toote kasutamise kohta 

(märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab 

olema: 

(a) tootel olev teave toote kasutamise kohta 

(märgistus, kasutusjuhend, hoiatused): 

(i) kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse 

kanali kaudu;  

 

(ii) arusaadav;  

(iii) tajutav;  

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 

arvestades piisava suurusega 

kirjatüübiga; 

 

(b) toote pakend, sealhulgas sellel esitatav 

teave (avamine, sulgemine, kasutamine, 

kõrvaldamine); 

(b) toote pakend, sealhulgas sellel esitatav 

teave (avamine, sulgemine, kasutamine, 

kõrvaldamine); 

(c) juhised toote kasutamise, paigaldamise, 

hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise 

kohta peavad vastama järgmistele 

nõuetele:  

(c) juhised toote kasutamise, paigaldamise, 

hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise 

kohta;  

(i) juhise tekst peab olema 

kättesaadav vormingus, mida saab 

kasutada ka teistsuguste abistavate 

vormingute loomiseks, mida saab esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; ja 

 

(ii) juhised peavad võimaldama 

alternatiive mittetekstilisele sisule;  

 

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 

punkti 2 kohaselt; 

(d) toote kasutajaliidest (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);  

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse 

võetud piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 

kohaselt;  

(e) toote funktsionaalsust, 

(f) toote liidestamine abivahenditega. (f) toote liidestamist abivahenditega. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  142 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VII jagu – punkt B – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  143 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VII jagu – punkt B a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 B a. Funktsionaalsed toimivusnõuded 

 (a) Kasutamine nägemisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud 

nägemisvõime korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud 

kuulmisvõime korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
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pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud 

käsitsemisvõime või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 

või käejõudu. 

 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 

juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 

 (k) Eraelu puutumatus 

 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  144 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VIII jagu – osa A – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist:  

1. Selleks et puuetega inimesed saaksid 

kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja 

optimaalsel viisil, tuleb täita punktis A a 

sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning need peavad 

hõlmama: 

(a) tuleb anda teavet teenuse toimimise, 

selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta järgmiselt: 

(a) teavet teenuse toimimise, selle 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 

kohta; 

(i) infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule;  

 

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 

internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti b kohaselt.  

(b) elektroonilist teavet, sealhulgas teenuse 

kasutamiseks vajalikke veebisaite ja 

internetipõhiseid rakendusi; 

(b) veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  145 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – VIII jagu – punkt A a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 A a. Funktsionaalsed toimivusnõuded 

 (a) Kasutamine nägemisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud 

nägemisvõime korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime 

puudumise korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud 

kuulmisvõime korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud 

käsitsemisvõime või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
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võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 

või käejõudu. 

 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 

juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 

 (k) Eraelu puutumatus 

 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  146 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

puuetega inimesed ja eakad, saaksid 

kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 

viisil, peab toodete kavandamisel ja 

tootmisel arvestama ligipääsetavusega 

eelkõige järgmiste aspektide puhul: 

1. Selleks et puuetega inimesed ja eakad 

saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 

optimaalsel viisil, tuleb toodete 

kavandamisel ja tootmisel täita A a osas 

sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning need peavad 

hõlmama: 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  147 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tootel olev teave toote kasutamise 

kohta (märgistus, kasutusjuhend, 

hoiatused) peab olema: 

(a) tootel olevat teavet toote 

kasutamise kohta (märgistus, 

kasutusjuhend, hoiatused); 

i) kättesaadav rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

ii) arusaadav;  

iii) tajutav;  

iv) eeldatavaid kasutustingimusi 

arvestades piisava suurusega 

kirjatüübiga; 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  148 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) juhised toote kasutamise, 

paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 

kõrvaldamise kohta peavad vastama 

järgmistele nõuetele: 

(c) juhised toote kasutamise, 

paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 

kõrvaldamise kohta; 

i) juhise tekst peab olema 

kättesaadav vormingus, mida saab 

kasutada ka teistsuguste abistavate 

vormingute loomiseks, mida saab esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; ja 

 

ii) juhised peavad võimaldama 

alternatiive mittetekstilisele sisule; 

 

Or. en 
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Muudatusettepanek  149 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 

punkti 2 kohaselt; 

(d) toote kasutajaliidest (käsitsemine, 

käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  150 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt; 

(e) toote funktsionaalsust, pakkudes 

funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 

puuetega inimeste vajadusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  151 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – A osa – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  152 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – A a osa (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 A a osa – Funktsionaalsed 

toimivusnõuded 

 (a) Kasutamine nägemisvõime puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda nägemisvõimet. 

 (b) Kasutamine piiratud nägemisvõime 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab kasutajatel oma piiratud 

nägemisvõimet paremini kasutada. 

 (c) Kasutamine värvitaju puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kasutajalt värvitaju. 

 (d) Kasutamine kuulmisvõime puudumise 

korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda kuulmisvõimet. 

 (e) Kasutamine piiratud kuulmisvõime 

korral 

 Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks tõhustatud 

helifunktsioonidega töörežiim. 

 (f) Kasutamine kõnevõime puudumise 

korral 

 Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 

eelda neilt hääle kasutamist. 

 (g) Kasutamine piiratud käsitsemisvõime 

või jõu korral 

 Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 

toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 



 

PR\1113653ET.docx 103/110 PE597.391v01-00 

 ET 

või käejõudu. 

 (h) Kasutamine piiratud küündivuse 

korral 

 Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 

toodete korral peavad nende 

juhtelemendid olema kõigi kasutajate 

küündivusulatuses. 

 (i) Valgustundlikkushoogude 

vallandamise riski minimeerimine 

 Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

minimeerib valgustundlikkushoogude 

vallandamise võimaluse. 

 (j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 

võimete korral 

 IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 

funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 

selle kasutamist. 

 (k) Eraelu puutumatus 

 Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 

pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 

tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 

kasutamisel eraelu puutumatuse. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepanekuga toetatakse innovatsiooni liidus. Direktiivi eesmärk on 

üksnes loetleda, mis on tehtud ligipääsetavaks, mitte aga kuidas seda tuleks teha. Seepärast 

tuleks ligipääsetavusnõuded määratleda üksnes funktsionaalselt. Komisjoni algses 

ettepanekus sisaldusid aga ka mõned tehnilised nõuded, mis tuli välja jätta. Funktsionaalsete 

nõuete uus loetelu on tulevikku vaatav ja vastab uuele standardile (EN 301 549), mis on 

esimene ligipääsetava info-ja kommunikatsioonitehnoloogia Euroopa standard. Iga 

funktsionaalset nõuet peaks toetama ühtlustatud standard. 

 

Muudatusettepanek  153 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 

võimekusega inimesed, sealhulgas 

1. Selleks et puuetega inimesed 

saaksid kasutada teenuseid mõistlikult 
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puuetega inimesed, saaksid kasutada 

teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

peab arvesse võtma järgmist: 

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb täita 

A a osas sätestatud funktsionaalseid 

toimivusnõudeid ning need peavad 

hõlmama: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  154 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) teha ligipääsetavaks 

tehiskeskkond, kus teenust osutatakse, 

sealhulgas transporditaristu, vastavalt C 

osale, ilma et see piiraks nende riiklike ja 

liidu õigusaktide kohaldamist, mis 

käsitlevad rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja 

arheoloogiaväärtuste kaitset; 

(a) tehiskeskkond, kus teenust 

osutatakse, sealhulgas transporditaristu, 

vastavalt C osale, ilma et see piiraks nende 

riiklike ja liidu õigusaktide kohaldamist, 

mis käsitlevad rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja 

arheoloogiaväärtuste kaitset; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  155 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt b – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) teha ligipääsetavaks rajatised, 

sealhulgas sõidukid ja seadmed, mida on 

vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse 

järgmist: 

(b) rajatised, sealhulgas sõidukid ja 

seadmed, mida on vaja teenuse 

osutamiseks, võttes arvesse järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  156 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt ii 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) teave peab olema ligipääsetav 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  157 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt iii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) tuleb võimaldada alternatiive 

nähtavale mittetekstilisele sisule; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  158 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tuleb tagada, et teenuste 

pakkumisel kasutatavad tooted on 

kooskõlas A osas sätestatud eeskirjadega; 

(c) teenuste pakkumisel kasutatavad 

tooted kooskõlas A osas sätestatud 

eeskirjadega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  159 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt d  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) tuleb anda teavet teenuse 

toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 

(d) teave teenuse toimimise, selle 

ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 



 

PE597.391v01-00 106/110 PR\1113653ET.docx 

ET 

süsteemide kohta järgmiselt: kohta; 

i) infosisu peab olema kättesaadav 

vormingus, mida saab kasutada ka 

teistsuguste abistavate vormingute 

loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 

erineval viisil ja rohkem kui ühe 

sensoorse kanali kaudu; 

 

ii) tuleb võimaldada alternatiive 

mittetekstilisele sisule; 

 

iii) elektrooniline teave, sealhulgas 

teenuse kasutamiseks vajalikud 

internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

punkti e kohaselt. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  160 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) veebisaidid peavad olema 

ligipääsetavad järjepideval ja sobival 

viisil, võimaldades kasutajapoolset 

tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 

ette sisu esituse ja suhtlusviiside 

kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 

korral ligipääsetava elektroonilise 

alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 

koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 

tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  161 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt f 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 

suurendada abistavate teenuste vastastikust 

täiendavust; 

(f) teave selleks, et suurendada 

vastastikust täiendavust abistavate 

teenustega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  162 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) tuleb võtta arvesse funktsioone, 

tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 

muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 

osutamisega, millega soovitakse vastata 

piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadustele. 

(g) funktsioonid, tavad, põhimõtted, 

menetlused ja muudatused, mis on seotud 

selliste teenuste osutamisega, millega 

soovitakse vastata puuetega inimeste 

vajadustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  163 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – X jagu  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...]  välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus ei anta valikut tehiskeskkonna lisamise või mittelisamise kohta. Seda 

võimaldav klausel soovitatakse välja jätta. Liikmesriikidel on siiski võimalik seda direktiivi 

soovi korral tehiskeskkonna suhtes kohaldada. Artiklisse 28 lisatakse uus lõige, milles 

nõutakse komisjonilt , et ta annaks kahe aasta jooksul aru võimaliku lisamise kohta. 
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SELETUSKIRI 

 

Sissejuhatavad märkused 

Euroopa ligipääsetavuse akt (edaspidi „akt“) aitab parandada siseturu toimimist, kõrvaldades 

ligipääsetavate toodete ja teenuste kohta kehtestatud tõkked, mis tulenevad liikmesriikide eri 

õigusaktidest, ja takistab uute tõkete kehtestamist, mis võivad tuleneda liikmesriikide 

kohustustest ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni alusel (edaspidi „konventsioon“). 

Sageli kõrvaldatakse liidu õigusaktidega liikmesriikide aastate jooksul kehtestatud tõkkeid 

tagantjärele. Käesolev õigusakt on näide ennetusmeetmest.  

  

Komisjoni ettepanek on hea alus, kuid vajab olulist kohandamist, et akt täidaks oma eesmärgid: 

leida õige tasakaal puuetega isikute vajaduste, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks 

võimaluste loomise ning samal ajal ettevõtjate ebaproportsionaalsete kulude vähendamise 

vahel. Raportöör on teadlik, et käesolev akt on komisjoni Euroopa puuetega inimeste strateegias 

2010–2020 juba välja kuulutatud, ja leiab, et on aeg sõnadelt tegudele minna.  

Vastavus rahvusvahelisele kontekstile 

Raportöör on viinud akti vastavusse rahvusvahelise kontekstiga. Näiteks kavatseti komisjoni 

ettepanekus laiendada direktiivi kohaldamisala piiratud funktsionaalsete võimetega inimestele. 

Arvestades asjaolu, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis mainitakse vaid esimest 

kategooriat ja akti eesmärk on piirata konventsiooniga loodud uusi tõkkeid, ei pidanud 

raportöör seda komisjoni ettepanekut sobivaks. Piiratud funktsionaalsete võimetega inimeste 

määratlemine on tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ainupädevuses ja sellepärast seda ei käsitleta. 

Selle mõiste kasutus piirneb üheainsa uue põhjendusega. 

  

Põhjenduses selgitatakse, et aktil on piiratud funktsionaalsete võimetega inimestele, näiteks 

eakatele ja rasedatele, positiivne mõju. See, et parem ligipääs toodetele ja teenustele parandab 

ka muude inimeste, mitte ainult puuetega inimeste elu, on tõepoolest tõendatud.  

Sektoripõhine lähenemine igal võimalusel 

Raportöör mõistab, et teatavate toodete ja teenuste puhul on vaja horisontaalset lähenemist, 

kuid on seisukohal, et sektoripõhine lähenemine on alati parem. Seepärast on raportöör võtnud 

eeskuju audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ettepaneku raportööride kavatsusest lisada 

direktiivi kohaldamisalasse mõned ligipääsetavusnõuded. Raportöör otsustas, et ei jäta neid 

oma raporti projektis direktiivi kohaldamisalast välja. Samas jälgib ta kultuurikomisjonis 

toimuvate läbirääkimiste kulgu ja eemaldab need teenused ja seadmed juhul, kui ta leiab, et 

need on audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga piisavalt kaetud.  

 

Samamoodi on telefoniteenused ja nendega seotud seadmed juba reguleeritud hiljuti esildatud 

Euroopa elektroonilise side seadustikus. Raportöör otsustas, et ei jäta neid teenuseid ja 

seadmeid käesolevas raporti projektis direktiivi kohaldamisalast välja ega kohanda nende 

määratlust. Kui Euroopa elektroonilise side seadustik võimaldab neid tooteid ja teenuseid 

piisavalt reguleerida, teeb raportöör ettepaneku need sätted sinna üle viia. 

Euroopa ühtne õigusraamistik 

Komisjoni ettepanek näeb ette, et kavandatavat akti kasutatakse ligipääsetavusnõuete 

seisukohalt nö turvaabinõuna, mis tähendab, et akti kohaldataks lisaks muudele kehtivatele 
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õigusaktidele, et kindlustada, et teatavate toodete ja teenuste puhul kehtivad kogu Euroopas 

sama ranged nõuded. Raportöör on seisukohal, et see lähenemine on õigustatud juhul, kui 

kehtivates õigusaktides ei ole täpsustatud, kuidas ligipääsetavus tuleks saavutada, aga ei toeta 

seda lähenemist sektorite puhul, kus on just rakendatud uusi ELi nõudeid või mida 

ligipääsetavusnõuetega juba reguleeritakse (nt transpordisektor). Eeskirjade vahepealne 

muutmine ei ole parema õigusloome hea näide ja võib osutuda väga kahjulikuks. 

  

Seepärast on raportöör taganud, et kui ettevõtjatele juba kohaldatakse ELi ligipääsetavuse 

alaseid õigusakte, ei tohiks käesolevast õigusaktist saada veel üht täiendavat kihti. Samuti 

kõrvaldas raportöör ettevõtjatele kehtestatud topeltnõuded ja võimalikud nõuetevahelised 

vasturääkivused. Oluline on ka selgitada, et käesoleva direktiiviga ei muudeta kehtivate 

õigusaktide kohustuslikku või vabatahtlikku olemust. Sellega püütakse vaid selgitada, millised 

on ligipääsetavusnõuded, kui õigusakt neid sisaldab. 

Ligipääsetavusele kohandatud uus õigusraamistik 

Raportöör toetab komisjoni otsust kasutada käesolevas direktiivis uut õigusraamistikku1. Seda 

raamistikku tuleb aga käesoleva aktiga kokkusobimiseks veidi kohandada. Näiteks kui toode 

on tarbijatele ebaturvaline või keskkonnale ohtlik, nõuavad turujärelevalveasutused tavaliselt 

toodete tagasinõudmist. Ligipääsmatu toode ei ole selline. Kui tootja rikub direktiivi nõudeid, 

on muud parandusmeetmed ja sanktsioonid ikkagi kohaldatavad, nt viimase võimalusena toote 

tagasinõudmine, kui tootja asutuse nõudmistest hoolimata jätkab käesoleva direktiivi 

kohaldamisalasse kuuluvate ligipääsmatute toodete viimist turule. Ligipääsmatu toode endast 

sellist ohtu ei kujuta. Komisjoni ettepanekut on vastavalt sellele muudetud. 

 

Kõigepealt mõtle väikestele  

Mikroettevõtjad ei suuda käesoleva direktiivi kohustusi täita. Komisjoni ettepanekus nähakse 

ette, et väike sõltumatu jaemüüja või raamatukaupmees, kes otsustab luua veebisaidi oma 

toodete müümiseks, peaks tegema selle puuetega inimestele täielikult ligipääsetavaks. 

Raportööri arvates ei ole see proportsionaalne. Artiklites 12 ja 22 toodud vabastusklausli 

kasutamine ei oleks väikeste müüjate jaoks lahendus, sest neil oleks vaja asutuste nõudmisel 

teha analüüs selle kohta, millised on „ettevõtja hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna 

eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse 

kasutamise sagedust ja kestust“. 

 

Käesolevast direktiivist tulenevat koormust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

tuleks piirata. Samas on tähtis, et nad jääksid direktiivi kohaldamisalasse. Seepärast tehakse 

ettepanek kohaldada nende suhtes kergemat režiimi. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku jätta 

välja nõue, et VKEd peavad asutusi teavitama, kui nad soovivad kasutada artikleid 12 ja 22.  

 

Kokkuvõtvad märkused 

Raportöör toetab täielikult komisjoni eesmärki saavutada puuetega inimeste jaoks suurem 

                                                 
1
 Uus õigusraamistik koosneb kahest määrusest (määrus (EÜ) nr 764/2008 ja määrus (EÜ) nr 

765/2008) ning ühest otsusest (otsus 768/2008). Tegemist on meetmete paketiga, mille eesmärk on 

parandada turu järelevalvet ja vastavushinnangute kvaliteeti. Selgitatakse ka CE-märgise kasutamist ja luuakse 

meetmete kogum tooteid käsitlevates õigusaktides kasutamiseks. Komisjoni peaeesmärk on viia tooteid 

ühtlustavad õigusaktid vastavusse otsuse 768/2008/EÜ erisätetega. Seda on tehtud ka käesoleva 

direktiivi kontekstis.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
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ligipääsetavus. Selle ettepaneku aluseks on ühtne turg. Tõkete kõrvaldamise ja tulevaste 

takistuste ärahoidmisega tugevdatakse ühtset turgu veelgi ning sellest saavad kasu kõik 

Euroopa kodanikud ja ettevõtjad. Oma eesmärki täitva õigusakti tagamisel peaksid tõukejõuks 

olema parema õigusloome põhimõtted. 

 

Ettepaneku eesmärgi saavutamisel on kõige tähtsam innovatsioon ning seepärast on raportöör 

teinud ka ettepaneku anda innovatsiooniga tegelevatele ettevõtjatele piisavalt võimalusi. 

Seepärast, nagu varasemad kogemused on näidanud, teeb ta ettepaneku rajada 

ligipääsetavusnõuded pigem funktsionaalsusele, mitte aga tehnilisele kirjeldusele. 

 


