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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó 

tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0615), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 

(C8-0387/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. május 25-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási 

és Szociális Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Kulturális és 

Oktatási Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, és a Petíciós Bizottság 

véleményére (A8-0000/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1 HL C 303., 2016.8.19., 103. o. 
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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamokban a 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

számára a termékek és szolgáltatások 

hozzáférhetőségével kapcsolatban 

elfogadott nemzeti jogszabályok és 

közigazgatási intézkedések közötti 

különbségek akadályozzák az ilyen 

termékek és szolgáltatások szabad 

mozgását és torzítják a tényleges versenyt 

a belső piacon. Az ilyen akadályok 

érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 

különösen a kis- és középvállalkozásokat 

(kkv-k). 

(3) A tagállamokban a 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

számára egyes termékek és szolgáltatások 

hozzáférhetőségével kapcsolatban 

elfogadott nemzeti jogszabályok és 

közigazgatási intézkedések közötti 

különbségek akadályozzák azok szabad 

mozgását és torzítják a tényleges versenyt 

a belső piacon. Más termékek esetében a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény (az „egyezmény”) 

hatályba lépése miatt valószínűleg nőni 

fognak e különbségek. Az ilyen akadályok 

érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, 

különösen a kis- és középvállalkozásokat 

(kkv-k). 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A termékek és szolgáltatások jobb 

hozzáférhetősége nem csak a 

fogyatékossággal élők életét fogja jobbá 

tenni, hanem más állandó vagy időszakos 

jelleggel funkcióképességükben 

korlátozott személyekét, például az 

idősekét, a terhes nőkét és a csomagokkal 

utazó emberekét is. Az irányelv 

egyezménnyel való összhangja és a 

jogbiztonság gazdasági szereplők számára 

történő garantálása érdekében azonban 
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fontos, hogy az irányelv hatálya csupán a 

fogyatékossággal élőkre korlátozódjon és 

ne terjedjen ki általában az állandó vagy 

időszakos jelleggel funkcióképességükben 

korlátozott személyekre. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó termékek és szolgáltatások körét 

azokra kell korlátozni, amelyeket 

fogyasztói felhasználásra szánnak. 

Például az általános célú számítógépes 

hardvernek magában kell foglalnia az 

asztali számítógépeket, az integrált asztali 

számítógépeket, a laptopokat (beleértve a 

táblagépeket, az írótáblákat (slate) és a 

vékony kliensgépeket is), az asztali vékony 

gépeket, a munkaállomásokat és a mobil 

munkaállomásokat. Hasonlóképpen, az 

ezen irányelv hatálya alá tartozó banki 

szolgáltatások körét is azokra kell 

korlátozni, amelyeket fogyasztói 

felhasználásra szánnak. 

Or. en 
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Indokolás 

Ez az irányelv nem kíván foglalkozni szakmai felhasználásra szánt termékekkel és 

vállalkozások közötti szolgáltatásokkal. Ez nem volt egyértelmű a bizottsági javaslatban. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Minden terméknek és 

szolgáltatásnak meg kell felelnie a 3. 

cikkben meghatározott és az I. 

mellékletben felsorolt hozzáférhetőségi 

követelményeknek, hogy a 

fogyatékossággal élő és az idős személyek 

számára hozzáférhetőnek minősüljön. Az 

e-kereskedelemre vonatkozó 

kötelezettségek a szolgáltatások online 

értékesítésére is alkalmazandók az ezen 

irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a)–e) 

pontjában meghatározottak szerint. 

(17) Minden ezen irányelv hatálya alá 

tartozó terméknek és szolgáltatásnak meg 

kell felelnie a 3. cikkben meghatározott és 

az I. mellékletben felsorolt 

hozzáférhetőségi követelményeknek, hogy 

a fogyatékossággal élő személyek számára 

hozzáférhetőnek minősüljön. Az online 

piacterekre vonatkozó kötelezettségek a 

szolgáltatások online értékesítésére is 

alkalmazandók az ezen irányelv 1. cikke 

(2) bekezdésének a)–e) pontjában 

meghatározottak szerint. 

Or. en 

Indokolás 

A javasolt irányelv támogatja a tagállamokat az Egyesült Nemzetek Szervezete 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye szerinti kötelezettségeik 

teljesítésében. Az egyezmény csak „fogyatékossággal élő személyekre” hivatkozik. Ezért 

javasoljuk az irányelv összhangba hozását az egyezménnyel, és hatályának kizárólag a 

fogyatékossággal élőkre való korlátozását. Ez összhangban van a közszektorbeli szervezetek 

webhelyeinek és mobiltelefonos alkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló nemrég 

elfogadott irányelvvel is. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szolgáltatások 

hozzáférhetőségének biztosítása 
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érdekében az érintett szolgáltatások 

nyújtásához használt termékeknek is 

eleget kell tenniük az ezen irányelvben 

rögzített hozzáférési előírásoknak, 

összhangban az I. mellékletben 

foglaltakkal és az abban szereplő átmeneti 

rendelkezésekkel. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslatában nem volt egyértelmű például, hogy az irányelvből adódó 

kötelezettségek nem csak a bankautomaták gyártói számára írják elő minden új bankautomata 

hozzáférhetővé tételét. Az irányelv hatályba lépésétől kezdve a bankok számára is kötelező 

hozzáférhetővé tenni bankautomatáikat. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A Bizottság európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre irányuló javaslata34 

magában foglalja a közszektorbeli 

szervezetek webhelyeinek meghatározott 

körére vonatkozó hozzáférhetőségi 

követelményeket. Ezen túlmenően 

javasolja az érintett weboldalaknak az 

irányelvben felsorolt követelményeknek 

való megfelelőségére vonatkozó 

nyomonkövetési és jelentéstételi 

módszertan alapjainak kialakítását. A 

közszektorbeli szervezeteknek az irányelv 

hatálya alá tartozó weboldalaira alkalmazni 

kell mind az irányelvben meghatározott 

hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 

nyomonkövetési és jelentéstételi 

módszertant. Különösen annak biztosítása 

érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 

a weboldalak típusától függetlenül 

ugyanazon hozzáférhetőségi 

követelményeket kelljen végrehajtaniuk, az 

irányelvjavaslatban szereplő 

hozzáférhetőségi követelményeket a 

(21) Az (EU) 2016/2102 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv34 magában 

foglalja a valamennyi közszektorbeli 

szervezet webhelyeire vonatkozó 

hozzáférhetőségi követelményeket. Ezen 

túlmenően meghatározza az érintett 

weboldalaknak és mobilalkalmazásoknak 

az irányelvben felsorolt követelményeknek 

való megfelelőségére vonatkozó 

nyomonkövetési és jelentéstételi 

módszertan alapjait. A közszektorbeli 

szervezeteknek az irányelv hatálya alá 

tartozó weboldalaira és 

mobilalkalmazásaira alkalmazni kell mind 

az irányelvben meghatározott 

hozzáférhetőségi követelményeket, mind a 

nyomonkövetési és jelentéstételi 

módszertant. Különösen annak biztosítása 

érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak 

a weboldalak és mobilalkalmazások 

típusától függetlenül ugyanazon 

hozzáférhetőségi követelményeket kelljen 

végrehajtaniuk, az irányelvben szereplő 
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közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 

akadálymentesítéséről szóló 

irányelvjavaslatban szereplőkhöz kell 

igazítani. E javaslat kiterjed az említett 

irányelv hatálya alá nem tartozó 

közszektorbeli szervezetek webhelyein 

keresztül folytatott elektronikus 

kereskedelemre annak érdekében, hogy az 

online értékesített termékek és 

szolgáltatások hozzáférhetők legyenek a 

fogyatékossággal élő és az idős személyek 

számára, függetlenül attól, hogy 

értékesítésük közületi vagy lakossági 

jellegű-e. 

hozzáférhetőségi követelményeket hozzá 

kell igazítani az (EU) 2016/2102 

irányelvhez. Ez az irányelv kiterjed az 

(EU) 2016/2102 irányelv hatálya alá nem 

tartozó közszektorbeli szervezetek 

webhelyein és mobilalkalmazásain 

keresztül folytatott elektronikus 

kereskedelemre annak érdekében, hogy az 

online értékesített termékek és 

szolgáltatások hozzáférhetők legyenek a 

fogyatékossággal élő és az idős személyek 

számára, függetlenül attól, hogy 

értékesítésük közületi vagy lakossági 

jellegű-e. 

__________________ __________________ 

34 A közszektorbeli szervezetek 

webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

irányuló javaslat, COM (2012) 721. 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 

2016. október 26-i (EU) 2016/2102 
irányelve a közjogi szervezetek 

webhelyeinek és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről (HL L 327., 

2016.12.2., 1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Ez a technikai módosítás a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről szóló irányelvről szóló a Parlament és a Tanács által elfogadott végső 

megállapodást tükrözi. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Az ezen irányelvben szereplő 

hozzáférhetőségi előírások bizonyos 

elemeire, elsősorban az 

információnyújtásra vonatkozó, az I. 

mellékletben szereplő rendelkezésekre 

már kiterjednek a közlekedés területén 

elfogadott uniós jogi aktusok. Közéjük 

tartozik a vasúti közlekedés 

vonatkozásában az 1371/2007/EK1a és az 
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1300/2014/EU1b európai parlamenti és 

tanácsi rendelet , valamint a 454/2011/EU 

bizottsági rendelet1c; az autóbuszos 

közlekedés vonatkozásában a 

181/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1d ; és a tengeri közlekedés 

vonatkozásában az 1177/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1e . A 

szabályozás összhangja és az érintett 

gazdasági szereplők számára biztosított 

kiszámíthatóság biztosítása érdekében az 

ebben az irányelvben szereplő vonatkozó 

követelményeket teljesültnek kell 

tekinteni, amennyiben azok megfelelnek 

az említett jogszabályok vonatkozó 

részeinek. Amennyiben azonban azok nem 

terjednek ki a hozzáférhetőségi 

előírásokra, például a légitársaságok 

webhelyeinek hozzáférhetővé tételére, ezt 

az irányelvet kell alkalmazni. 

 __________________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács 

2007. október 23-i 1371/2007/EK 

rendelete a vasúti személyszállítást 

igénybe vevő utasok jogairól és 

kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 

14. o.). 

 1bA Bizottság 2014. november 18-i 

1300/2014/EU rendelete az uniós vasúti 

rendszernek a fogyatékossággal élő és a 

csökkent mozgásképességű személyek 

általi hozzáférhetőségével kapcsolatos 

átjárhatósági műszaki előírásokról 

(HL L 356., 2014.12.12., 110. o.). 

 1cA Bizottság 2011. május 5-i 

454/2011/EU rendelete a transzeurópai 

vasúti rendszer személyszállítási 

szolgáltatások telematikai alkalmazásai 

alrendszerére vonatkozó átjárhatósági 

műszaki előírásról (HL L 123., 2011.5.12., 

11. o.). 

 1dAz Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 181/2011/EU rendelete 

az autóbusszal közlekedő utasok jogairól 

és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 1. o.). 
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 1eAz Európai Parlament és a Tanács 

2010. november 24-i 1177/2010/EU 

rendelete a tengeri és belvízi közlekedést 

igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 

2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL 

L 334., 2010.12.17., 1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Ennek az irányelvnek nem kell foglalkoznia olyan hozzáférhetőségi előírásokkal, amelyekre 

már más jogszabályok kiterjednek. Ez csak jogi bizonytalanságokat okozna, és nem állna 

összhangban a megfelelőbb szabályozás elvével. Amennyiben azonban nem terjed ki rá más 

jogszabály, például a légitársaságok webhelyei vonatkozásában, ezt az irányelvet kell 

alkalmazni. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22b) A légi, autóbuszos, vasúti és vízi 

személyszállítás tekintetében ezen irányelv 

hatályának meghatározása az utasok 

jogaira vonatkozó meglévő ágazati 

szabályozáson kell alapuljon. 

Amennyiben ez az irányelv nem 

vonatkozik bizonyos fajta szállítási 

szolgáltatásokra, a tagállamoknak kell 

arra ösztönözniük a szolgáltatókat, hogy 

alkalmazzák az ebben az irányelvben 

meghatározott hozzáférhetőségi 

előírásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Bizonyos helyzetekben az épített 

környezetre vonatkozó közös 

hozzáférhetőségi követelmények 

megkönnyítenék a kapcsolódó 

szolgáltatások és a fogyatékossággal élő 

személyek szabad mozgását. Ezért ez az 

irányelv lehetővé teszi a tagállamok 

számára, hogy előírják a hatálya alá 

tartozó szolgáltatások nyújtásakor 

használt épített környezet megfelelését a 

X. mellékletben foglalt hozzáférhetőségi 

követelményeknek. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata nem teszi lehetővé annak eldöntését, hogy bevonják-e vagy sem az 

épített környezetet. Javasoljuk e felhatalmazó záradék törlését. A tagállamok, ha úgy 

kívánják, továbbra is alkalmazni tudják ezt az irányelvet az épített környezetre. A 28. cikk egy 

új bekezdéssel egészült ki, amelynek értelmében a Bizottság felkérést kap, hogy két éven belül 

tegyen jelentést az esetleges befoglalásról. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Rendelkezni kell arról, hogy a 

hozzáférhetőségi kötelezettségeket a 

hozzáférhetőségről szóló leírások vagy 

követelmények megadása nélkül előíró 

uniós jogszabályok esetében a 

hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben 

szereplő hozzáférhetőségi 

követelményekre való hivatkozással 

határozzák meg. Ez a helyzet a 

2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv35, a 2014/24/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 

2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv37 estében, amelyek előírják, hogy 

(24) Rendelkezni kell arról, hogy a 

hozzáférhetőségi kötelezettségeket a 

hozzáférhetőségről szóló előírások vagy 

követelmények megadása nélkül előíró 

uniós jogszabályok esetében a 

hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben 

szereplő hozzáférhetőségi 

követelményekre való hivatkozással 

határozzák meg. Ezek közé tartozik a 

2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv35, a 2014/24/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 

2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv37, amelyek előírják, hogy az 
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az alkalmazási körükbe tartozó 

koncessziók, árubeszerzések és 

szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki 

előírást a fogyatékkal élők számára való 

hozzáférhetőség szempontjai és a 

valamennyi felhasználó számára alkalmas 

kialakítás figyelembevételével kell 

meghatározni. 

alkalmazási körükbe tartozó koncessziók, 

árubeszerzések és szolgáltatásnyújtások 

esetében a műszaki előírást a fogyatékkal 

élők számára való hozzáférhetőség 

szempontjai és a valamennyi felhasználó 

számára alkalmas kialakítás 

figyelembevételével kell meghatározni. Az 

irányelvnek azonban nem kell 

megváltoztatnia ezen egyéb uniós 

jogszabályokban szereplő rendelkezések 

kötelező vagy önkéntes jellegét. Az 

irányelvnek biztosítania kell, hogy 

amennyiben ezen egyéb jogszabályokkal 

összhangban alkalmaznak 

hozzáférhetőségi előírásokat, azok 

ugyanazok legyenek mindenhol az 

Unióban. 

__________________ __________________ 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/23/EU irányelve a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/23/EU irányelve a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/24/EU irányelve a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 

2014.3.28., 65. o.). 

36Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/24/EU irányelve a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 

2014.3.28., 65. o.). 

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/25/EU irányelve a 

vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 

szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 

2004/17/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. 

o.). 

37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/25/EU irányelve a 

vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 

szolgáltatási ágazatban működő 

ajánlatkérők beszerzéseiről és a 

2004/17/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. 

o.). 

Or. en 

Indokolás 

Fontos egyértelművé tenni, hogy az irányelv nem fogja megváltoztatni azon más uniós 

jogszabályok kötelező vagy önkéntes jellegét, amelyekre hivatkozik. Csupán pontosítani 

akarja, hogy mik a hozzáférhetőségi előírások, amennyiben más uniós jogszabályok tekintetbe 

kívánják venni a hozzáférhetőséget. 
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Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (24a) A transzeurópai közlekedési 

hálózat közlekedési infrastruktúrája 

hozzáférhetőségének biztosítására 

vonatkozó előírás az Európai Parlament 

és a Tanács 2013. december 11-i 

1315/2013/EU rendeletében1a szerepel. Az 

ebben az irányelvben szereplő 

hozzáférhetőségi előírások az e rendelet 

által szabályozott közlekedési 

infrastruktúra bizonyos elemeire is 

vonatkoznak, amennyiben az ezen 

irányelv által lefedett termékekről és 

szolgáltatásokról van szó, és az e 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

infrastruktúrát és az épített környezetet az 

utasok általi használatra szánják. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. december 11-i 1315/2013/EU 

rendelete a transzeurópai közlekedési 

hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 

iránymutatásokról (HL L 348., 

2013.12.20., 1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A TEN-T esetében az irányelvet az utasokra kell vonatkoztatni, és fontos egyértelművé tenni, 

hogy mely részeire vonatkozik, és melyekre nem, elkerülve a kettős jogszabályalkotást. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A hozzáférhetőséget az akadályok 

megelőzésével vagy felszámolásával kell 

(25) A hozzáférhetőséget az akadályok 

megelőzésével vagy felszámolásával kell 
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elérni, lehetőleg az egyetemes tervezés, 

vagy a „mindenki számára történő 

tervezés” megközelítésével. A 

hozzáférhetőséghez kell tartoznia a 

fogyatékos személyek igényeihez való 

ésszerű alkalmazkodásnak is, amennyiben 

azt a nemzeti vagy az uniós jog előírja. 

elérni, lehetőleg az egyetemes tervezés, 

vagy a „mindenki számára történő 

tervezés” megközelítésével. Az egyezmény 

szerint e megközelítés alatt „a termékek, a 

környezet, a programok és szolgáltatások 

oly módon történő tervezését értjük, hogy 

azok minden ember számára a lehető 

legnagyobb mértékben hozzáférhetőek 

legyenek: adaptálás, vagy speciális 

tervezés szükségessége nélkül”. Az 

egyezménnyel összhangban az „egyetemes 

tervezés” nem zárja ki támogató eszközök 

és technológiák használatát, amennyiben 

fogyatékossággal élő személyek egyes 

csoportjainak arra szükségük van. A 

hozzáférhetőséghez kell tartoznia a 

fogyatékos személyek igényeihez való 

ésszerű alkalmazkodásnak is, amennyiben 

azt a nemzeti vagy az uniós jog 

megköveteli. 

Or. en 

Indokolás 

Az „egyetemes tervezés” meghatározás jobb helyen van itt, mint a 2. cikkben, mivel a 

kifejezést az irányelv máshol nem használja. Definíciókat csak a jogi aktusok felhatalmazó 

rendelkezéseiben használt kifejezések meghatározására kell használni. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) Az, hogy egy termék vagy 

szolgáltatás ezen irányelv hatálya alá 

tartozik, nem jelenti azt, hogy az adott 

termék vagy szolgáltatás a 93/42/EGK 

tanácsi irányelv1a hatálya alá is tartozik. 

 __________________ 

 1aA Tanács 1993. június 14-i 93/42/EGK 

irányelve az orvostechnikai eszközökről 

(HL L 169., 1993.7.12., 1. o.). 
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Or. en 

Indokolás 

Az orvostechnikai eszközökről szóló, nemrégiben módosított irányelv értelmében a 

fogyatékosságok kompenzálására szolgáló termékek orvostechnikai termékek. Ezért 

pontosítani kell, hogy az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag nincs hatással az 

orvostechnikai eszközökről szóló irányelv hatályára. Ha egy termék vagy szolgáltatás ezen 

intézkedéscsomag hatálya alá tartozik, az nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy 

szolgáltatás az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv hatálya alá is tartozik. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Az irányelvnek a 768/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi határozatot38 

kell követnie, mivel olyan termékeket 

szabályoz, amelyek már más uniós aktusok 

tárgyát is képezik, ezáltal biztosítva az 

uniós jogszabályok egységességét. 

(27) Az irányelvnek a 768/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi határozatot38 

kell követnie, mivel olyan termékeket 

szabályoz, amelyek már más uniós aktusok 

tárgyát is képezik, ezáltal biztosítva az 

uniós jogszabályok egységességét. Az e 

határozat biztonsághoz kapcsolódó 

rendelkezései, például a visszahívásokhoz 

kapcsolódó rendelkezések nem képezik 

ezen irányelv részét, hiszen egy nem 

hozzáférhető termék nem veszélyes 

termék. 

__________________ __________________ 

38 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

július 9-i 768/2008/EK határozata a 

termékek forgalomba hozatalának közös 

keretrendszeréről (HL L 218. 2008.8.13. 

82. o.). 

38 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

július 9-i 768/2008/EK határozata a 

termékek forgalomba hozatalának közös 

keretrendszeréről (HL L 218. 2008.8.13. 

82. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Az értékesítési láncba 

bekapcsolódó valamennyi gazdasági 

szereplőnek biztosítania kell, hogy csak 

olyan termékeket forgalmazzon, amelyek 

megfelelnek az ezen irányelvben foglalt 

hozzáférhetőségi követelményeknek. Az 

egyes szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz 

tartozó kötelezettségeket egyértelműen és 

arányosan kell elosztani az ellátási és az 

értékesítési folyamatban. 

(28) Az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó és az értékesítési láncba 

bekapcsolódó valamennyi gazdasági 

szereplőnek biztosítania kell, hogy csak 

olyan termékeket forgalmazzon, amelyek 

megfelelnek az ezen irányelvben foglalt 

hozzáférhetőségi követelményeknek. Az 

egyes szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz 

tartozó kötelezettségeket egyértelműen és 

arányosan kell elosztani az ellátási és az 

értékesítési folyamatban. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A gazdasági szereplők az 

értékesítési láncban betöltött szerepüktől 

függően felelősek a termékek és 

szolgáltatások megfelelőségéért a 

hozzáférhetőség magas szintjének 

biztosítása és az uniós piacon megvalósuló 

tisztességes verseny garantálása érdekében. 

(29) A gazdasági szereplők az 

értékesítési láncban betöltött szerepüktől 

függően felelősek a termékek és 

szolgáltatások megfelelőségéért a jobb 

hozzáférhetőség biztosítása és az uniós 

piacon megvalósuló tisztességes verseny 

garantálása érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

Az eredeti bizottsági javaslat rosszul van megfogalmazva. Az új megszövegezés pontosan 

tükrözi az irányelv célját. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Ennek az irányelvnek a 

„gondolkozz először kicsiben” elvét kell 

követnie és figyelembe kell vennie az 

adminisztratív terheket, amelyekkel a kis- 

és középvállalkozások szembenéznek. 

Szabályokat kell megállapítania a 

megfelelőségértékelés tekintetében és 

általános kivételek és eltérések helyett 

védzáradékokról kell rendelkeznie a 

gazdasági szereplők számára. 

Következésképpen a vonatkozó 

megfelelőségértékelési eljárások 

kiválasztási és végrehajtási szabályainak 

megállapításakor figyelembe kell venni a 

kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 

hozzáférhetőségi követelményeknek való 

megfelelőség értékelésének kötelezettségét 

olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 

rójon aránytalan terheket a kis- és 

középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 

piacfelügyeleti hatóságoknak a 

vállalkozások méretével és a kis sorozatban 

vagy nem sorozatban történő termeléssel 

arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 

hogy szükségtelen akadályokat 

teremtenének a kis- és középvállalkozások 

számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 

védelmét. 

(37) Ennek az irányelvnek a 

„gondolkozz először kicsiben” elvét kell 

követnie és figyelembe kell vennie az 

adminisztratív terheket, amelyekkel a kis- 

és középvállalkozások szembenéznek. 

Szabályokat kell megállapítania a 

megfelelőségértékelés tekintetében és 

védzáradékokról kell rendelkeznie a 

gazdasági szereplők számára. 

Következésképpen a vonatkozó 

megfelelőségértékelési eljárások 

kiválasztási és végrehajtási szabályainak 

megállapításakor figyelembe kell venni a 

kis- és középvállalkozások helyzetét, és a 

hozzáférhetőségi követelményeknek való 

megfelelőség értékelésének kötelezettségét 

olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne 

rójon aránytalan terheket a kis- és 

középvállalkozásra. Ezen túlmenően a 

piacfelügyeleti hatóságoknak a 

vállalkozások méretével és a kis sorozatban 

vagy nem sorozatban történő termeléssel 

arányos módon kell eljárniuk, anélkül, 

hogy szükségtelen akadályokat 

teremtenének a kis- és középvállalkozások 

számára, illetve veszélyeztetnék a közérdek 

védelmét. A mikrovállalkozásoknak 

méretük, erőforrásaik és jellegük miatt 

nem kell eleget tenniük a hozzáférhetőségi 

előírásoknak. 

Or. en 

Indokolás 

A nagyon kicsi vállalkozásokra háruló szabályozási teher minimalizálása érdekében és 

összhangban a Bizottság arra vonatkozó döntésével, hogy a mikrovállalkozásokat minden 

jogszabály hatálya alól kiveszi, ha nem bizonyított ellenkezőjének szükségessége és 

arányossága, javasoljuk, hogy zárják ki azokat e jogszabály hatálya alól. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (39a) Az 1025/2012/EU rendelet 

meghatározza az abban az esetben 

alkalmazandó eljárást, amikor a 

harmonizált szabványok ellen hivatalos 

kifogást emelnek amiatt, hogy azok nem 

tesznek eleget az ezen irányelvben előírt 

követelményeknek. 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) A harmonizált szabványok 

hiányában és amennyiben a piaci 

harmonizáció céljából szükséges, a 

Bizottságnak az ebben az irányelvben 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelmények közös műszaki előírásait 

megállapító végrehajtási aktusokat kell 

elfogadnia. 

(40) A harmonizált szabványok 

hiányában és amennyiben a piaci 

harmonizáció céljából szükséges, a 

Bizottságnak az ebben az irányelvben 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelmények műszaki előírásait 

megállapító végrehajtási aktusokat kell 

elfogadnia. Azonban szigorúan korlátozni 

kell a Bizottság olyan műszaki előírások 

elfogadására vonatkozó hatáskörét, 

amelyek az ezen irányelvnek való 

megfelelést feltételezik, hiszen az ilyen 

hatáskör gyakorlása nem követi a 

szabványosítás alapelveit. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos felhatalmazást adni a Bizottságnak műszaki előírások elfogadására, amennyiben a 

vállalkozások egy bizonyos idő elteltével nem tudnak szabványokat elfogadni, azonban e 

hatáskört szigorúan korlátozni kell, mivel a Bizottság nem köteles követni a Kereskedelmi 

Világszervezet (WTO) által elismert szabványosítási alapelveket, nevezetesen, a koherencia, 

az átláthatóság, a nyitottság, a konszenzus, az önkéntes alkalmazás, az egyedi érdekektől való 

függetlenség és a hatékonyság elveit („alapelvek”). 
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Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

51 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (51a) A gazdasági szereplők 

azonosítására vonatkozó kötelezettséggel 

kapcsolatos arányosság elvének megfelelő 

érvényesülése érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el azon időszak 

meghatározására, amikor a gazdasági 

szereplők azonosíthatják azokat a 

gazdasági szereplőket, amelyek 

termékeket szállítottak számukra, vagy 

amelyeknek ők szállítottak termékeket, 

továbbá elfogadhatják az 

iránymutatásokat. Ezt az időtartamot a 

termék életciklusával arányosan kell 

meghatározni. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson 

többek között szakértői szinten, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásban1a foglalt 

elveknek megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

 __________________ 

 1a  HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 

Or. en 
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Indokolás 

A 768/2008 határozat I. mellékletének R7. cikke kimondja, hogy az időtartamot a termék 

életciklusával arányosan kell meghatározni. A Bizottság javaslata nem ennek megfelelően jár 

el, és 10 éves időtartamot javasol minden termékre. Ez nincs összhangban a határozattal, és 

az előadó ezért azt javasolja, hogy a Bizottság kapjon felhatalmazást felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására rugalmasság lehetővé tétele érdekében a rövidebb életciklusú 

termékek esetében. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

52 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (52a) A tagállamoknak hatékony és 

gyors jogorvoslati lehetőséget kell 

biztosítani az ajánlatkérő szervek és a 

közszolgáltató ajánlatkérők arra 

vonatkozó döntéseivel szemben, hogy az 

adott szerződés a 2014/24/EU és a 

2014/25/EU irányelv személyi és anyagi 

hatálya alá tartozik-e. Tekintettel a 

2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv 

által lefedett területeken meglévő 

jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó jogi 

keretre, e területeket ki kell zárni az ezen 

irányelv jogérvényesítésére és szankciókra 

vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alól. 

E kizárás nem sérti a tagállamok 

Szerződésekből adódó, arra vonatkozó 

kötelezettségeit, hogy minden szükséges 

intézkedést megtegyenek az uniós 

jogszabályok alkalmazásának és 

eredményességének biztosítása érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

A jogorvoslati irányelvek hangolják össze a nemzeti felülvizsgálati rendszereket, közös 

szabályokat előírva a gyors és hatékony jogorvoslati eszközök biztosítása vonatkozásában 

valamennyi uniós tagállamban, amennyiben a pályázók úgy vélik, hogy egy szerződést 

tisztességtelenül ítéltek oda. El kell kerülni ezen irányelvek és a jelen jogszabály közötti 

konfliktusokat (lásd a 25. cikk módosítását). 
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Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

53 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (53a) Az ezen irányelv szerinti 

hozzáférhetőségi előírásokat az ezen 

irányelvet átültető nemzeti jogszabályok 

alkalmazását követően az Unió piacán 

forgalomba helyezett termékekre kell 

alkalmazni, beleértve az Unió piacán ezen 

időpontot követően forgalomba hozott, 

harmadik országokból behozott használt 

termékeket is. 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

53 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (53b) Annak érdekében, hogy elegendő 

idő álljon a szolgáltatók rendelkezésére az 

ezen irányelvben foglalt 

követelményekhez való alkalmazkodáshoz, 

átmeneti időszakot kell biztosítani, 

melynek során a szolgáltatás nyújtásához 

használt termékeknek nem kell eleget 

tenniük az ezen irányelvben foglalt 

hozzáférhetőségi előírásoknak. Tekintettel 

a bankautomaták, jegykiadó automaták és 

önkiszolgáló utasfelvételi automaták 

költségére és hosszú életciklusára, 

rendelkezni kell arról, hogy azok továbbra 

is használhatók legyenek szolgáltatások 

nyújtásához gazdasági hasznos 

élettartamuk végéig, vagy teljes 

értékcsökkenési leírásukig. 

Or. en 
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Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

53 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (53c) Amennyiben az előírt értékelés 

alapján az a következtetés vonható le, 

hogy aránytalan terhet jelentene a 

gazdasági szereplők számára annak 

előírása, hogy minden ugyanolyan 

szolgáltatás nyújtásához használt 

bankautomatának, jegykiadó 

automatának és önkiszolgáló utasfelvételi 

automatának eleget kell tennie az ezen 

irányelvben szereplő hozzáférhetőségi 

előírásoknak, az értékelésnek javaslatot 

kell tenni arra is, hogy hány, az 

előírásoknak megfelelő automata lenne 

elegendő az adott szolgáltató által nyújtott 

szolgáltatás hozzáférhetőségének 

biztosításához. A szolgáltató értékelésében 

figyelembe veszi többek között a 

fogyatékossággal élők számára jelentkező 

becsült hasznot, beleértve a 

szolgáltatáshoz való hozzáférés más 

módjainak rendelkezésre állását és a 

hozzáférhető automaták 

hozzáférhetőségének könnyűségét is. 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

-1 cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. cikk 

 Tárgy 

 Ezen irányelv célja, hogy felszámolja és 

megelőzze az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó termékek és szolgáltatások szabad 

mozgását korlátozó, a hozzáférhetőségi 
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előírások eltérése miatt kialakuló 

akadályokat, és hogy a tagállamok egyes 

termékek és szolgáltatások 

hozzáférhetőségére vonatkozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseinek közelítése révén 

hozzájáruljon a belső piac megfelelő 

működéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a 

következő termékekre vonatkozik: 

(1) Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a 

következő, ... [hat évvel ezen irányelv 

hatálybalépésének időpontja után] után az 

Unió piacán forgalomba helyezett 
termékekre vonatkozik: 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) általános rendeltetésű számítógépes 

hardverek és operációs rendszerek; 

a) általános rendeltetésű, a fogyasztók 

általi használatra szánt számítógépes 

hardverek és operációs rendszerek; 

Or. en 

Indokolás 

Ez az irányelv csak a fogyasztók általi használatra tervezett termékekkel és szolgáltatásokkal 

kíván foglalkozni. 
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Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) fejlett számítástechnikai 

kapacitású, telefonszolgáltatásokhoz 

kapcsolódó fogyasztói végberendezések; 

c) telefonszolgáltatásokhoz 

kapcsolódó fogyasztói végberendezések; 

Or. en 

Indokolás 

Semmilyen szabványosítási/szabályozási dokumentumban nem található meg a „fejlett 

számítástechnikai kapacitás” meghatározása. E fogalom nem használatos és nem 

értelmezhető sem jogi, sem számítástechnikai szempontból. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) fejlett számítástechnikai 

kapacitású, audiovizuális 

médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

fogyasztói végberendezések. 

d) audiovizuális 

médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

fogyasztói végberendezések. 

Or. en 

Indokolás 

Semmilyen szabványosítási/szabályozási dokumentumban nem található meg a „fejlett 

számítástechnikai kapacitás” meghatározása. E fogalom nem használatos és nem 

értelmezhető sem jogi, sem számítástechnikai szempontból. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az I., II.–V. és VII. fejezet a 

következő szolgáltatásokra vonatkozik: 

(2) Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a 

következő, ... [hat évvel ezen irányelv 

hatálybalépésének időpontja után] után az 

Unió piacán nyújtott szolgáltatásokra 

vonatkozik, a 27a. cikk sérelme nélkül: 

Or. en 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) telefonszolgáltatások és 

kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 

kapacitású fogyasztói végberendezések; 

a) telefonszolgáltatások és kapcsolódó 

fogyasztói végberendezések; 

Or. en 

Indokolás 

Semmilyen szabványosítási/szabályozási dokumentumban nem található meg a „fejlett 

számítástechnikai kapacitás” meghatározása. E fogalom nem használatos és nem 

értelmezhető sem jogi, sem számítástechnikai szempontból. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) audiovizuális médiaszolgáltatások 

és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai 

kapacitású fogyasztói berendezések; 

b) audiovizuális médiaszolgáltatások 

és kapcsolódó fogyasztói berendezések; 

Or. en 
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Indokolás 

Semmilyen szabványosítási/szabályozási dokumentumban nem található meg a „fejlett 

számítástechnikai kapacitás” meghatározása. E fogalom nem használatos és nem 

értelmezhető sem jogi, sem számítástechnikai szempontból. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) légi, közúti, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatás; 

c) légi, közúti, vasúti és vízi 

személyszállítási szolgáltatás az alábbi 

szempontokhoz kapcsolódóan: 

Or. en 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i. honlapok, mobileszköz-alapú 

szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési 

rendszerek, valós idejű tájékoztatás; és  

Or. en 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ii. személyszállítási szolgáltatások 

nyújtásához használt önkiszolgáló 

terminálok az Unió területén, többek 

között jegykiadó automaták és 

önkiszolgáló utasfelvételi automaták; 
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Or. en 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) banki szolgáltatások; d) fogyasztói banki szolgáltatások; 

Or. en 

Indokolás 

Ez az irányelv csak a fogyasztók általi használatra tervezett termékekkel és szolgáltatásokkal 

kíván foglalkozni. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) e-könyvek; e) e-könyvek és az ilyen 

szolgáltatások szolgáltatók általi 

nyújtásához használt kapcsolódó 

eszközök; 

Or. en 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) e-kereskedelem. f) „online piacterek” a fogyasztók 

számára. 

Or. en 
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Indokolás 

Az „e-kereskedelem” fogalma túl tág. Az előadó javasolja az „online piacterek” fogalmának 

használatát, amelyet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban 

egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, nemrégiben elfogadott (EU) 

2016/1148 irányelv határoz meg. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 2014/23/EU irányelv42, a 

2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU 

irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési 

és koncessziós szerződések; 

a) a 2014/23/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv42, a 2014/24/EU 

irányelv és a 2014/25/EU irányelv hatálya 

alá tartozó … után [hat évvel az irányelv 

hatálybalépése után] tervezett vagy 

megkötött közbeszerzési és koncessziós 

szerződések.  

__________________ __________________ 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/23/EU irányelve a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 

42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/23/EU irányelve a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 

az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapra vonatkozó közös rendelkezések 

megállapításáról szóló 1303/2013/EU 

rendelet43  hatálya alá tartozó programok 

előkészítése és végrehajtása, valamint az 

1304/2013/EK európai parlamenti és 

b) az 1303/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi  rendelet43, valamint 

az 1304/2013/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet44  hatálya alá tartozó, … 

után [hat évvel az irányelv hatálybalépése 

után] elfogadott vagy végrehajtott 
programok előkészítése és végrehajtása. 
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tanácsi rendelet44  hatálya alá tartozó 

programok előkészítése és végrehajtása; 

__________________ __________________ 

43 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 17-i 1303/2013/EU rendelete az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 

Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 

Alapra, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 

közös rendelkezések megállapításáról, 

valamint az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi 

és Halászati Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 320. o.). 

43 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 17-i 1303/2013/EU rendelete az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 

Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 

Alapra, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 

közös rendelkezések megállapításáról, 

valamint az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi 

és Halászati Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 320. o.). 

44 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 17-i 1304/2013/EU rendelete az 

Európai Szociális Alapról és az 

1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről. 

44Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 17-i 1304/2013/EU rendelete az 

Európai Szociális Alapról és az 

1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 470. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) közlekedési infrastruktúra az 

1315/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek46 megfelelően. 

d) … után [hat évvel az irányelv 

hatálybalépése után] megtervezett vagy 

megépített közlekedési infrastruktúra az 

1315/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek46 megfelelően.  

__________________ __________________ 

46 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1315/2013/EU rendelete a 

transzeurópai közlekedési hálózat 

fejlesztésére vonatkozó uniós 

46 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

december 11-i 1315/2013/EU rendelete a 

transzeurópai közlekedési hálózat 

fejlesztésére vonatkozó uniós 
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iránymutatásokról (HL L 348., 

2013.12.20., 1. o.). 

iránymutatásokról (HL L 348., 

2013.12.20., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A (3) bekezdés csak az e cikk (1) és 

(2) bekezdésében említett termékekre és 

szolgáltatásokra vonatkozik. 

 A (3) bekezdést az alábbi esetekben kell 

alkalmazni: 

 a)  a (3) bekezdés a) pontja szerinti 

közbeszerzési szerződések, amennyiben az 

azokhoz kapcsolódó műszaki előírásokat 

ezen irányelv hatályba lépésének 

időpontját követően teszik közzé az 

ajánlattételi felhívásban; 

 b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti, 

ezen irányelv hatályba lépésének 

időpontját követően elfogadott 

programok, vagy az ilyen programokat 

végrehajtó programdokumentációk, 

amennyiben azokat azt követően teszik 

közzé; 

 c)  a (3) bekezdés d) pontja szerinti új, 

felújított vagy átalakított közlekedési 

infrastruktúra, amelynek tervezése vagy 

építése ezen irányelv hatályba lépésének 

időpontját követően kezdődik meg. 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 A mikrovállalkozások kizárása 

 Ez az irányelv nem vonatkozik a hatálya 

alá tartozó termékeket és szolgáltatásokat 

előállító, importáló és forgalmazó 

mikrovállalkozásokra. 

Or. en 

Indokolás 

A nagyon kicsi vállalkozásokra háruló szabályozási teher minimalizálása érdekében és 

összhangban a Bizottság arra vonatkozó döntésével, hogy a mikrovállalkozásokat minden 

jogszabály hatálya alól kiveszi, ha nem bizonyított ellenkezőjének szükségessége és 

arányossága, javasoljuk, hogy zárják ki azokat e jogszabály hatálya alól. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „hozzáférhető termékek és 

szolgáltatások”: olyan termékek és 

szolgáltatások, amelyek észlelhetők, 

működtethetők és megérthetők a 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

számára; 

1. „hozzáférhető termékek és 

szolgáltatások”: olyan termékek és 

szolgáltatások, amelyek észlelhetők, 

működtethetők, megérthetők és stabil 

felépítésűek a fogyatékossággal élő 

személyek számára; 

Or. en 

Indokolás 

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. 
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Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „egyetemes tervezés” vagy 

„mindenki számára történő tervezés”: a 

termékek, a környezet, a programok és 

szolgáltatások oly módon történő 

tervezése, hogy azok minden ember 

számára a lehető legnagyobb mértékben – 

adaptálás vagy speciális tervezés 

szükségessége nélkül – hozzáférhetőek 

legyenek; az „egyetemes tervezés” nem 

zárja ki a támogató eszközök és 

technológiák használatát, amennyiben a 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

csoportjainak arra szükségük van; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az „egyetemes tervezés” kifejezést az irányelv felhatalmazó rendelkezései nem használják, 

ezért azt nem kell meghatározni ebben a cikkben. Az előadó az ENSZ fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezményére hivatkozva módosított egy preambulumbekezdést. 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. „szolgáltatás”: a 2006/123/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. 

cikkének (1) pontjában meghatározott 

szolgáltatás; 

 ____________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2006. december 12-i 2006/123/EK 

irányelve a belső piaci szolgáltatásokról 

(HL L 376., 2006.12.27., 36. o.). 
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Or. en 

Indokolás 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci 

szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36–68. o.). 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. „szolgáltató”: olyan természetes 

vagy jogi személy, aki az uniós piacra 

irányuló szolgáltatást kínál vagy nyújt; 

Or. en 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 16a. „kkv”: a 2003/361/EK bizottsági 

ajánlásban1a meghatározott kis- vagy 

középvállalkozás; 

 ____________________ 

 1a A Bizottság 2003. május 6-i 

2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 

középvállalkozások meghatározásáról 

(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

19. „visszahívás”: minden olyan 

intézkedés, amelynek célja egy a 

gazdasági szereplők által a 

végfelhasználók számára hozzáférhetővé 

tett termék kivonása a piacról; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A visszahívások igénybevételét töröltük az irányelvből. Ezért nincs szükség a meghatározásra. 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

21. „e-kereskedelem”: a termékek és 

szolgáltatások online értékesítése. 

21. „online piactér”: olyan digitális 

szolgáltatás, amely a 2013/11/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. cikke 

(1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott fogyasztók számára 

lehetővé teszi, hogy az online piactér 

honlapján vagy az említett irányelv 4. 

cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott kereskedőnek az online 

piactér által nyújtott számítástechnikai 

szolgáltatásokat felhasználó weboldalán 

keresztül online adásvételi vagy 

szolgáltatási szerződéseket kössenek; 

 ____________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. május 21-i 2013/11/EU irányelve a 

fogyasztói jogviták alternatív 

rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 

rendelet és a 2009/22/EK irányelv 

módosításáról (fogyasztói alternatív 

vitarendezési irányelv) (HL L 165., 

2013.6.18., 63. o.). 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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Indokolás 

Az „e-kereskedelem” fogalma túl tág. Az előadó javasolja az „online piactér” fogalmának 

használatát, amelyet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban 

egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, nemrégiben elfogadott (EU) 

2016/1148 irányelv határoz meg. A meghatározás némileg módosult annak figyelembevétele 

érdekében, hogy ez az irányelv csak a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatokra 

vonatkozik. 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 21a. „légi személyszállítási 

szolgáltatások”: az 1107/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1a 2. 

cikkének b)–f) pontjában meghatározott 

légi fuvarozók, utazásszervezők és a 

repülőtér vezetése által nyújtott 

szolgáltatások; 

 ____________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2006. július 5-i 1107/2006/EK rendelete a 

légi járműveken utazó fogyatékkal élő, 

illetve csökkent mozgásképességű 

személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 

1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Az egyértelműség érdekében meg kell határozni, hogy mit értünk légi személyszállítási 

szolgáltatások alatt. A meghatározás nem kívánja csökkenteni a Bizottság által eredetileg 

javasolt hatályt. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 21 b pont (új) 



 

PE597.391v01-00 38/120 PR\1113653HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 21b. „autóbuszos személyszállítási 

szolgáltatások”: a 181/2011/EU rendelet 

2. cikkének (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott szolgáltatások; 

Or. en 

Indokolás 

Az egyértelműség érdekében meg kell határozni, hogy mit értünk autóbuszos személyszállítási 

szolgáltatások alatt. A meghatározás nem kívánja csökkenteni a Bizottság által eredetileg 

javasolt hatályt. 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 21 c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 21c. „vasúti személyszállítási 

szolgáltatások”: az 1371/2007/EU 

rendelet 2. cikkének (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott valamennyi 

vasúti személyszállítási szolgáltatás; 

Or. en 

Indokolás 

Az egyértelműség érdekében meg kell határozni, hogy mit értünk vasúti személyszállítási 

szolgáltatások alatt. A meghatározás nem kívánja csökkenteni a Bizottság által eredetileg 

javasolt hatályt. 

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 21 d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 21d. „vízi személyszállítási 

szolgáltatások”: az 1177/2010/EU 
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rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott szolgáltatások; 

Or. en 

Indokolás 

Az egyértelműség érdekében meg kell határozni, hogy mit értünk vízi személyszállítási 

szolgáltatások alatt. A meghatározás nem kívánja csökkenteni a Bizottság által eredetileg 

javasolt hatályt. 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A vasúti személyszállítás 

tekintetében ezen irányelv 

információnyújtással kapcsolatos 

hozzáférhetőségi követelményeit 

teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a 

szolgáltatások megfelelnek az 

1371/2007/EU rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek. 

Or. en 

Indokolás 

Ezen irányelv nem hozhat létre jogbizonytalanságot, amennyiben az ágazatspecifikus 

jogszabályok már előírnak követelményeket. 

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A vasúti személyszállításhoz 

kapcsolódó épített környezet tekintetében 

ezen irányelv hozzáférhetőségi 

követelményeit teljesítettnek kell tekinteni, 

amennyiben az átjárhatósági műszaki 
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előírások megfelelnek az 1300/2014/EU 

rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 

Or. en 

Indokolás 

Ezen irányelv nem hozhat létre jogi bizonytalanságot, amennyiben az ágazatspecifikus 

jogszabályok már előírnak követelményeket. 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6c) A vasúti személyszállítás 

tekintetében ezen irányelv honlapokkal 

kapcsolatos hozzáférhetőségi 

követelményeit teljesítettnek kell tekinteni, 

amennyiben a szolgáltatások megfelelnek 

a 454/2011/EU rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek. 

Or. en 

Indokolás 

Ezen irányelv nem hozhat létre jogi bizonytalanságot, amennyiben az ágazatspecifikus 

jogszabályok már előírnak követelményeket. 

 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6d) A közúti személyszállítás 

tekintetében ezen irányelv 

hozzáférhetőségi jellemzőkről és 

lehetőségekről szóló információnyújtással 

kapcsolatos hozzáférhetőségi 

követelményeit teljesítettnek kell tekinteni, 

amennyiben a szolgáltatások megfelelnek 
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a 181/2011/EU rendelet 11. cikkének. 

Or. en 

Indokolás 

Ezen irányelv nem hozhat létre jogi bizonytalanságot, amennyiben az ágazatspecifikus 

jogszabályok már előírnak követelményeket. 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 e bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6e) A tengeri és belvízi személyszállítás 

tekintetében ezen irányelvnek a 

szolgáltatások hozzáférhetőségi 

jellemzőiről és lehetőségeiről szóló 

információnyújtással kapcsolatos 

hozzáférhetőségi követelményeit 

teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a 

szolgáltatások megfelelnek az 

1177/2010/EU rendelet 9. cikkének. 

Or. en 

Indokolás 

Ezen irányelv nem hozhat létre jogi bizonytalanságot, amennyiben az ágazatspecifikus 

jogszabályok már előírnak követelményeket. 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az elektronikus kereskedelem 

megfelel az I. melléklet VIII. szakaszában 

meghatározott követelményeknek. 

(9) Az online piacterek megfelelnek az 

I. melléklet VIII. szakaszában 

meghatározott követelményeknek. 

Or. en 
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Indokolás 

Az „e-kereskedelem” fogalma túl tág. Az előadó javasolja az „e-kereskedelem” fogalmának 

használatát, amelyet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban 

egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, nemrégiben elfogadott (EU) 

2016/1148 irányelv határoz meg. 

 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A tagállamok egyedi nemzeti 

feltételeiknek megfelelően eldönthetik, 

hogy előírják-e a személyszállítási 

szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 

által használt épített környezet, ideértve a 

szolgáltatók és az infrastruktúra-

üzemeltetők által kezelt környezetet, 

valamint a banki szolgáltatások ügyfelei 

által használt épített környezet és a 

telefonszolgáltatóhoz tartozó 

ügyfélszolgálati központok és üzletek 

megfelelését az I. melléklet X. 

szakaszában meghatározott 

hozzáférhetőségi követelményeknek, 

annak érdekében, hogy azokat a 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek a 

lehető legnagyobb mértékben igénybe 

vehessék. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata nem teszi lehetővé annak eldöntését, hogy bevonják-e vagy sem az 

épített környezetet. Javasoljuk e felhatalmazó záradék törlését. A tagállamok, ha úgy 

kívánják, továbbra is alkalmazni tudják ezt az irányelvet az épített környezetre. A 28. cikk egy 

új bekezdéssel egészült ki, amelynek értelmében a Bizottság felkérést kap, hogy két éven belül 

tegyen jelentést az esetleges bevonásról. 
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Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a hozzáférhetőségi 

követelményekkel összefüggő okokból 

nem akadályozhatják meg területükön 

olyan termékek és szolgáltatások 

forgalmazását, amelyek ezen irányelv 

rendelkezéseinek megfelelnek. 

A tagállamok a hozzáférhetőségi 

követelményekkel összefüggő okokból 

nem akadályozhatják meg területükön 

olyan termékek forgalmazását, amelyek 

ezen irányelv rendelkezéseinek 

megfelelnek. A tagállamok a 

hozzáférhetőségi követelményekkel 

összefüggő okokból nem akadályozhatják 

meg területükön olyan szolgáltatások 

nyújtását, amelyek ezen irányelv 

rendelkezéseinek megfelelnek. 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A gyártók nyilvántartást vezetnek 

ezekről a nem megfelelő termékekről, 

valamint a termékvisszahívásokról, és 

folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót 

minden ilyen intézkedésről. 

(4) A gyártók nyilvántartást vezetnek a 

panaszokról és a nem megfelelő 

termékekről. 

Or. en 

Indokolás 

A visszahívásokat akkor alkalmazzák a gazdasági szereplők vagy követelik meg a 

piacfelügyeleti hatóságok, ha egy termék kockázatot jelenthet a fogyasztók biztonságára nézve 

vagy ártalmas lehet a környezetre. A nem hozzáférhető termékek nem tartoznak e 

kategóriákba. Azonban az e jogszabályt be nem tartó gyártó továbbra is szembesülhet 

szankciókkal vagy megkövetelhető tőle, hogy tegyen korrekciós intézkedéseket, mint például a 

piacról való kivonás. A forgalmazók panaszokról való tájékoztatása lényegtelennek tűnik a 

termékek hozzáférhetőségét illetően. Annak csak biztonsági vagy környezeti veszélyek esetén 

van értelme. 
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Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 

illetve okkal feltételezi, hogy az általa 

forgalomba hozott termék nem felel meg 

ezen irányelv rendelkezéseinek, 

haladéktalanul meghozza a szükséges 

korrekciós intézkedéseket e termék 

megfelelőségének biztosítása érdekében, és 

adott esetben kivonja a terméket a 

forgalomból vagy visszahívja azt. Továbbá 

ha a termékkel kapcsolatban 

hozzáférhetőségi kockázat merül fel, a 

gyártók erről tájékoztatják azoknak a 

tagállamoknak az illetékes nemzeti 

hatóságait, amelyeknek piacán forgalomba 

hozták a terméket, és megadják különösen 

az előírások megsértésének részleteit és a 

meghozott korrekciós intézkedéseket. 

(8) Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, 

illetve okkal feltételezi, hogy az általa 

forgalomba hozott termék nem felel meg 

ezen irányelv rendelkezéseinek, 

haladéktalanul meghozza a szükséges 

korrekciós intézkedéseket e termék 

megfelelőségének biztosítása érdekében, 

vagy adott esetben kivonja a terméket a 

forgalomból. Továbbá ha a termék nem 

felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, 

a gyártók erről haladéktalanul 

tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 

illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek 

piacán forgalomba hozták a terméket, és 

megadják különösen az előírások 

megsértésének részleteit és a meghozott 

korrekciós intézkedéseket. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az illetékes nemzeti hatóságok 

felkérésére együttműködik velük a 

megbízása körébe tartozó termékek által 

képviselt veszélyek kiküszöbölése 

b) az illetékes nemzeti hatóságok 

felkérésére együttműködik velük a 

megbízása körébe tartozó termékek 3. 

cikkben említett követelményeknek való 

megfelelése biztosítása érdekében tett 
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érdekében tett intézkedések terén. intézkedések terén. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 

meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 

termék nem felel meg a 3. cikkben 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelményeknek, addig nem hozhatja 

forgalomba a terméket, amíg nem 

biztosították annak megfelelőségét. Ezen 

túlmenően, amennyiben a termék 

kockázatot jelent, az importőr erről 

tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a 

piacfelügyeleti hatóságokat. 

(3) Amennyiben az importőr úgy ítéli 

meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 

termék nem felel meg a 3. cikkben 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelményeknek, addig nem hozhatja 

forgalomba a terméket, amíg nem 

biztosították annak megfelelőségét. Ezen 

túlmenően, amennyiben a termék nem felel 

meg ezen irányelv rendelkezéseinek, az 

importőr erről tájékoztatja mind a gyártót, 

mind pedig a piacfelügyeleti hatóságokat. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 7 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az importőrök nyilvántartást 

vezetnek a panaszokról, a nem megfelelő 

termékekről, valamint a 

termékvisszahívásokról, és folyamatosan 

tájékoztatják a forgalmazót az ilyen 

intézkedésekről. 

(7) Az importőrök nyilvántartást 

vezetnek a panaszokról és a nem megfelelő 

termékekről, és folyamatosan tájékoztatják 

a forgalmazót az ilyen intézkedésekről. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 

ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 

hogy az általuk forgalomba hozott termék 

nem felel meg a 3. cikkben foglalt 

követelményeknek, azonnal meghozzák a 

szükséges korrekciós intézkedéseket e 

termék megfelelőségének biztosítása 

érdekében, adott esetben kivonják a 

forgalomból vagy visszahívják. Továbbá ha 

a termék veszélyekkel jár, az importőrök 

erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak 

a tagállamoknak az illetékes nemzeti 

hatóságait, amelyeknek piacán 

forgalmazták a terméket, és megadják a 

részleteket, különösen a nem 

megfelelőségre és a megtett korrekciós 

intézkedésekre vonatkozóan. 

(8) Azok az importőrök, amelyek úgy 

ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 

hogy az általuk forgalomba hozott termék 

nem felel meg a 3. cikkben foglalt 

követelményeknek, azonnal meghozzák a 

szükséges korrekciós intézkedéseket e 

termék megfelelőségének biztosítása 

érdekében, vagy adott esetben kivonják a 

forgalomból. Továbbá ha a termék nem 

felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, 

az importőrök erről haladéktalanul 

tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az 

illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek 

piacán forgalmazták a terméket, és 

megadják a részleteket, különösen a nem 

megfelelőségre és a megtett korrekciós 

intézkedésekre vonatkozóan. 

Or. en 
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Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 

meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 

termék nem felel meg a 3. cikkben 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelményeknek, addig nem hozhatja 

forgalomba a terméket, amíg nem 

biztosították annak megfelelőségét. Ezen 

túlmenően, amennyiben a termék 

kockázatot jelent, a forgalmazók erről 

tájékoztatják mind a gyártót, mind pedig a 

piacfelügyeleti hatóságokat. 

(3) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 

meg, illetve okkal feltételezi, hogy a 

termék nem felel meg a 3. cikkben 

meghatározott hozzáférhetőségi 

követelményeknek, addig nem hozhatja 

forgalomba a terméket, amíg nem 

biztosították annak megfelelőségét. Ezen 

túlmenően, amennyiben a termék nem felel 

meg ezen irányelv rendelkezéseinek, a 

forgalmazók erről tájékoztatják mind a 

gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti 

hatóságokat. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 

ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 

hogy az általuk forgalmazott termék nem 

felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 

(5) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 

ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 

hogy az általuk forgalmazott termék nem 

felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak 
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arról, hogy meghozzák a szükséges 

korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 

termék megfelelőségének biztosítására, 

vagy a terméket adott esetben kivonják a 

forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá 

ha a termék veszélyes, erről tájékoztatják 

azoknak a tagállamoknak az illetékes 

nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán 

forgalmazták a terméket, és megadják a 

részleteket különösen a nem 

megfelelőségre és a megtett korrekciós 

intézkedésekre vonatkozóan. 

arról, hogy meghozzák a szükséges 

korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 

termék megfelelőségének biztosítására, 

vagy a terméket adott esetben kivonják a 

forgalomból. Továbbá ha a termék nem 

felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, 

erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak 

a tagállamoknak az illetékes nemzeti 

hatóságait, amelyeknek piacán 

forgalmazták a terméket, és megadják a 

részleteket, különösen a nem 

megfelelőségre és a megtett korrekciós 

intézkedésekre vonatkozóan. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  71 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A forgalmazók egy illetékes 

nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a 

termék megfelelőségének igazolásához 

szükséges összes információt és 

dokumentációt. Az említett hatóság 

felkérésére a forgalmazók együttműködnek 

vele az általuk forgalomba hozott termékek 

által képviselt kockázatok kiküszöbölése 
érdekében tett intézkedések terén. 

(6) A forgalmazók egy illetékes 

nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a 

termék megfelelőségének igazolásához 

szükséges összes információt és 

dokumentációt. Az említett hatóság 

felkérésére a forgalmazók együttműködnek 

vele az általuk forgalomba hozott 

termékeknek a 3. cikkben foglalt 

követelményeknek való megfelelése 

biztosítása érdekében tett intézkedések 

terén. 

Or. en 
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Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 

részükre történő kiszállítását követően tíz 

évig, illetve a termék általuk történő 

kiszállítását követően tíz évig képesnek kell 

lenniük az (1) bekezdésben említett 

információk bemutatására. 

(2) A gazdasági szereplőknek a termék 

részükre történő kiszállítását követően, 

vagy a termék általuk történő kiszállítását 

követően bizonyos ideig képesnek kell 

lenniük az (1) bekezdésben említett 

információk bemutatására. 

Or. en 

 

Módosítás  73 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 23a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 

említett időtartam meghatározására. Ezt 

az időtartamot a termék életciklusával 

arányosan kell meghatározni. 

Or. en 

Indokolás 

Indokolás: A 768/2008 határozat I. mellékletének R7. cikke kimondja, hogy az időtartamot a 

termék életciklusával arányosan kell meghatározni. A Bizottság javaslata nem ennek 

megfelelően jár el, és 10 éves időtartamot javasol minden termékre. Ez nincs összhangban a 

határozattal, és az előadó ezért javasolja, hogy a Bizottság kapjon felhatalmazást 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására rugalmasság lehetővé tétele érdekében a 

rövidebb életciklusú termékek esetében. 

 

Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A szolgáltatók a III. mellékletnek 

megfelelően összeállítják a szükséges 

információkat, amelyek igazolják, hogy a 

szolgáltatásaik megfelelnek a 3. cikkben 

foglalt hozzáférhetőségi 

követelményeknek. Ezeket az 

információkat írásos és szóbeli formában, a 

funkcióképességükben korlátozott és 

fogyatékossággal élő személyek számára is 

hozzáférhető módon nyilvánosságra 

hozzák. A szolgáltatók az információt 

mindaddig megőrzik, amíg a szolgáltatás 

működik. 

(2) A szolgáltatók a III. mellékletnek 

megfelelően összeállítják a szükséges 

információkat, amelyek igazolják, hogy a 

szolgáltatásaik megfelelnek a 3. cikkben 

foglalt hozzáférhetőségi 

követelményeknek. Ezeket az 

információkat írásos és szóbeli formában, a 

fogyatékossággal élő személyek számára is 

hozzáférhető módon nyilvánosságra 

hozzák. A szolgáltatók az információt 

mindaddig megőrzik, amíg a szolgáltatás 

működik. 

Or. en 

Indokolás 

A javasolt irányelv támogatja a tagállamokat az Egyesült Nemzetek Szervezete 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye szerinti kötelezettségeik 

teljesítésében. Az egyezmény csak „fogyatékossággal élő személyekre” hivatkozik. Ezért 

javasoljuk az irányelv összhangba hozását az egyezménnyel, és hatályának kizárólag a 

fogyatékossággal élőkre való korlátozását. Ez összhangban van a közszektorbeli szervezetek 

honlapjainak és mobiltelefonos alkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló, nemrég 

elfogadott irányelvvel is. 

 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a szolgáltatásnyújtás során 

használt infrastruktúra és termékek 

élettartama. 
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Or. en 

 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az (1) és (2) bekezdés végrehajtása 

céljából a Bizottság a 23a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el annak érdekében, hogy 

az irányelv kiegészítéseképpen 

iránymutatásokat állapítson meg az ezen 

irányelv által szabályozott valamennyi 

termékre és szolgáltatásra. A Bizottság ... 

[egy évvel ezen irányelv hatálybalépését 

követően]-ig fogadja el az első ilyen, az 

irányelv hatálya alá eső valamennyi 

termékre és szolgáltatásra vonatkozó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság értelmező iránymutatásokat készít azon gyártók nagyobb jogbiztonságának 

megteremtése érdekében, akiknek igénybe kell venniük az eltérést. 

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 

az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 

alkalmazták egy adott termékre vagy 

szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 

a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 

hatóságát, amelynek piacán a terméket 

vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 

elérhetővé teszik. Az értesítésnek 

tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 

(6) A gazdasági szereplők, amennyiben 

az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket 

alkalmazták egy adott termékre vagy 

szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak 

a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti 

hatóságát, amelynek piacán a terméket 

vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy 

elérhetővé teszik. Az értesítésnek 

tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett 
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értékelést. A mikrovállalkozások 

mentesülnek ezen értesítési kötelezettség 

alól, de a megfelelő piacfelügyeleti 

hatóság kérésére rendelkezésre kell 

bocsátaniuk a vonatkozó dokumentációt. 

értékelést. 

Or. en 

 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A kkv-k mentesülnek a (6) 

bekezdésben meghatározott értesítési 

kötelezettség alól, de a megfelelő 

piacfelügyeleti hatóság kérésére 

rendelkezésre kell bocsátaniuk a 

vonatkozó dokumentációt. 

Or. en 

Indokolás 

Védzáradékra van szükség a kkv-kra háruló szabályozási teher csökkentése érdekében. 

Biztosítja a kisvállalatokra vonatkozó követelmények arányosságát. 

 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el, amelyekben 

meghatározza az e cikk (6) bekezdésében 

említett értesítések mintáját. A 

végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (1a) 

bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. A 

Bizottság ... [két évvel ezen irányelv 

hatálybalépését követően]-ig fogadja el az 
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első ilyen végrehajtási aktust. 

Or. en 

Indokolás 

Az értesítési eljárás megkönnyítése érdekében a Bizottság egységes sablont készít, amelyet a 

gyártók az EU-ban mindenhol használhatnak. 

 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  Az 1025/2012/EU rendelet 10. 

cikkével összhangban a Bizottság egy vagy 

több európai szabványügyi szervezetet kér 

fel, hogy dolgozzanak ki harmonizált 

szabványokat a 3. cikkben említett minden 

egyes hozzáférhetőségi követelményre. A 

Bizottság ... [két évvel ezen irányelv 

hatálybalépését követően]-ig készíti el 

ezeket a kérelmeket. 

Or. en 

 

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Közös műszaki előírások Műszaki előírások 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában nem hirdettek ki az 

1025/2012/EU rendelet szerint 

harmonizált szabványra való hivatkozást, 

és amennyiben a piac harmonizációja 

érdekében egyes termékekre és 

szolgáltatásokra vonatkozóan részletesebb 

hozzáférhetőségi követelményekre van 

szükség, a Bizottság az ezen irányelv I. 

mellékletében meghatározott 
hozzáférhetőségi követelmények közös 

műszaki előírásait megállapító végrehajtási 

aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi 

aktusokat az ezen irányelv 24. cikkének (2) 

bekezdésében foglalt vizsgálóbizottsági 

eljárás szerint kell elfogadni. 

(1) Amennyiben nem hirdettek ki 

harmonizált szabványra való hivatkozást, 

de az ilyen harmonizált szabványok 

kidolgozására felkért egy vagy több 

európai szabványügyi szervezet 

felkérésének elfogadását követően 

legalább két évvel, a Bizottság a 3. cikkben 

említett hozzáférhetőségi 

követelményeknek megfelelő műszaki 

leírásokat megállapító végrehajtási 

aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi 

aktusokat az ezen irányelv 24. cikkének (2) 

bekezdésében foglalt vizsgálóbizottsági 

eljárás szerint kell elfogadni. 

Or. en 

Indokolás 

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". 

 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Amennyiben nem került 

közzétételre harmonizált szabványokra 

való hivatkozás, az e cikk (1) 

bekezdésében említett műszaki 

előírásoknak vagy ezen előírások egy 

részének megfelelő termékekről és 
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szolgáltatásokról vélelmezni kell, hogy 

megfelelnek a 3. cikkben említett azon 

hozzáférhetőségi követelményeknek, 

amelyekre e műszaki előírások vagy azok 

részei vonatkoznak. 

Or. en 

 

Módosítás  84 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett közös 

műszaki leírásoknak vagy azok részeinek 

megfelelő termékekről és szolgáltatásokról 

vélelmezni kell, hogy megfelelnek azoknak 

a 3. cikk szerinti hozzáférhetőségi 

követelményeknek is, amelyekre a szóban 

forgó közös műszaki leírás, illetve azok 

részei kiterjednek. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

műszaki leírásoknak vagy azok részeinek 

megfelelő termékekről és szolgáltatásokról 

vélelmezni kell, hogy megfelelnek azoknak 

a 3. cikk szerinti hozzáférhetőségi 

követelményeknek is, amelyekre a szóban 

forgó műszaki leírások, illetve azok részei 

kiterjednek. 

Or. en 

 

Módosítás  85 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a termékre több olyan 

uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-

megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, az 

összes ilyen uniós jogi aktushoz egyetlen 

EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak 

ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett 

jogi aktusok azonosítását, ideértve a 

közzétételükre vonatkozó hivatkozásokat 

is. 

(3) Amennyiben a termékre több olyan 

uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-

megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, az 

összes ilyen uniós jogi aktushoz egy EU-

megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez 

a nyilatkozat tartalmazza az érintett jogi 

aktusok azonosítását, ideértve a 

közzétételükre vonatkozó hivatkozásokat 

is. 

Or. en 
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Indokolás 

Más követelmények vonatkozásában lehetővé kell tenni, hogy a gyártó több jogi aktushoz egy 

megfelelőségi nyilatkozatot állítson ki. 

 

Módosítás  86 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 a cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a)  Egy terméknek az ezen 

irányelvben megállapított 

hozzáférhetőségi követelményeknek való 

meg nem felelése nem jelent súlyos 

veszélyt a 765/2008/EK rendelet 20. cikke 

értelmében. 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szinten hozzáférhetőségi 

kockázatot jelentő termékekkel 

kapcsolatos eljárások 

Az ezen irányelvnek meg nem felelő 
termékekkel kapcsolatos nemzeti szintű 

eljárások 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  88 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 

hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 

cikke alapján intézkedést hoztak, illetve 

ha elégséges indokuk van azt feltételezni, 

hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

termék kockázatot jelent az ezen 

irányelvben szabályozott hozzáférhetőség 

kérdései szempontjából, akkor a megfelelő 

gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az 

érintett termék értékelését, amely az ebben 

az irányelvben meghatározott összes 

követelményre kiterjed. Az érintett 

gazdasági szereplők minden szükséges 

módon teljes körűen együttműködnek a 

piacfelügyeleti hatóságokkal. 

Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti 

hatóságainak elégséges indokuk van azt 

feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya 

alá tartozó termék nem felel meg ezen 

irányelvnek, akkor elvégzik az érintett 

termék értékelését, amely az ebben az 

irányelvben meghatározott összes 

követelményre kiterjed. Az érintett 

gazdasági szereplők minden szükséges 

módon teljes körűen együttműködnek a 

piacfelügyeleti hatóságokkal. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  89 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az értékelés során a 

piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 

hogy a termék nem felel meg az ezen 

irányelvben megállapított 

követelményeknek, akkor haladéktalanul 

felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a 

megfelelő korrekciós intézkedések 

megtételére, azért, hogy a termék 

megfeleljen az említett követelményeknek, 

vagy – az előírásuktól függően és a veszély 

jellegével arányosan ésszerű időn belül – 

kivonják a terméket a forgalomból vagy 

Amennyiben az értékelés során a 

piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 

hogy a termék nem felel meg az ezen 

irányelvben megállapított 

követelményeknek, akkor haladéktalanul 

felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a 

megfelelő korrekciós intézkedések 

megtételére, azért, hogy a termék 

megfeleljen az említett követelményeknek, 

vagy – az előírásuktól függően és a meg 

nem felelés jellegével arányosan – 

kivonják a terméket a forgalomból. 
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visszahívják azt. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  90 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben az érintett gazdasági 

szereplő nem teszi meg a megfelelő 

korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés 

második albekezdésében említett 

időszakon belül, a piacfelügyeleti 

hatóságok meghozzák az összes megfelelő 

átmeneti intézkedést a termék nemzeti 

piacokon történő forgalmazásának 

megtiltása vagy korlátozása, illetve a 

forgalomból való kivonása vagy 

visszahívása érdekében. A piacfelügyeleti 

hatóságok ezekről az intézkedésekről 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 

és a többi tagállamot. 

(4) Amennyiben az érintett gazdasági 

szereplő nem teszi meg a megfelelő 

korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés 

második albekezdésében említett 

időszakon belül, a piacfelügyeleti 

hatóságok meghozzák az összes megfelelő 

átmeneti intézkedést a termék nemzeti 

piacokon történő forgalmazásának 

megtiltása vagy korlátozása, vagy a 

forgalomból való kivonása érdekében. A 

piacfelügyeleti hatóságok ezekről az 

intézkedésekről haladéktalanul 

tájékoztatják a Bizottságot és a többi 

tagállamot. 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  91 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (4) bekezdésben említett 

tájékoztatásban megadják az összes 

rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 

megfelelő termék azonosításához 

szükséges adatokat, a termék származási 

helyét, a feltételezett meg nem felelés és a 

felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott 

nemzeti intézkedések jellegét és 

időtartamát, valamint az érintett gazdasági 

szereplő által felhozott szempontokat. A 

piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, 

hogy a megfelelés hiánya a következők 

egyike miatt következett-e be: 

(5) A (4) bekezdésben említett 

tájékoztatásban megadják az összes 

rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 

megfelelő termék azonosításához 

szükséges adatokat, a termék származási 

helyét, a feltételezett meg nem felelés 

jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések 

jellegét és időtartamát, valamint az érintett 

gazdasági szereplő által felhozott 

szempontokat. A piacfelügyeleti hatóságok 

külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a 

következők egyike miatt következett-e be: 

Or. en 

Indokolás 

A szövegezés az új jogalkotási keretben szereplő szövegezést követi. Az új jogalkotási keret 

biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit úgy kell kiigazítani, hogy megfeleljenek ezen irányelv 

céljának. A fogyatékos személyek számára nem elérhető termék nem jelent kockázatot. Nem 

felel meg az irányelvnek. 

 

Módosítás  92 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az 1370/2007/EU rendelet szerint 

vasúti és közúti személyszállítási 

közszolgáltatásra kiírt pályázatokkal 

kapcsolatban az illetékes hatóságok által 

megállapított szociális és minőségi 

kritériumokkal kapcsolatos 

hozzáférhetőségi követelmények 

meghatározása; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A közszolgálati kötelezettségekre vonatkozó rendeletben (jogi hivatkozás) megemlítik a 
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szociális kritériumokat. Abban a rendeletben e kritériumokat nem tekintik a hozzáférhetőség 

részének. Ezért ez az irányelv nem érintheti a közszolgálati kötelezettségekre vonatkozó 

rendeletet. Ez nem eredményezne nagyobb egyértelműséget a végfelhasználó számára. 

 

Módosítás  93 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az (1) bekezdés végrehajtása 

céljából a Bizottság ... [egy évvel ezen 

irányelv hatálybalépése után]-ig 

iránymutatásokat fogad el az ezen 

irányelvben foglalt minden termékre és 

szolgáltatásra. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság értelmező iránymutatásokat készít azon gyártók nagyobb jogbiztonságának 

megteremtése érdekében, akiknek igénybe kell venniük az eltérést. 

 

Módosítás  94 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az illetékes hatóság értesíti a 

Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) 

bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta 

egy adott termékre vagy szolgáltatásra. Az 

értesítésnek tartalmaznia kell a (2) 

bekezdésben említett értékelést. 

(4) Amennyiben az illetékes hatóság az 

(1), (2) és (3) bekezdés szerinti kivételeket 

alkalmazta egy adott termékre vagy 

szolgáltatásra, a Bizottság kérésére 

elkészíti a (3) bekezdésben említett 

értékelést. 

Or. en 

Indokolás 

Az irányelv nem jelenthet terhet az illetékes hatóságok számára, ha többletértéke nincs 

bizonyítva. 
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Módosítás  95 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el, amelyekben 

meghatározza az e cikk (4) bekezdése 

szerinti értesítések mintáját. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (1a) 

bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. A 

Bizottság az első ilyen végrehajtási aktust 

... [két évvel ezen irányelv hatálybalépését 

követően]-ig fogadja el. 

Or. en 

 

Módosítás  96 

Irányelvre irányuló javaslat 

VII fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK ÉS 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ 

JOGI AKTUSOK, VÉGREHAJTÁSI 

HATÁSKÖRÖK ÉS ZÁRÓ 

RENDELKEZÉSEK 

Or. en 

 

Módosítás  97 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1)  A Bizottság az e cikkben 

meghatározott feltételek mellett 
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felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

 (2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2a) 

bekezdésében és a 12. cikk (5a) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása határozatlan 

időre szól ... [ezen irányelv 

hatálybalépésének időpontja]-tól/-től 

kezdődő hatállyal. 

 (3)  Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 10. 

cikk (2a) bekezdésében és a 12. cikk (5a) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban 

lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét. 

 (4)  A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes 

tagállamok által kijelölt szakértőkkel. 

 (5)  A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

 (6)  A 10. cikk (2a) bekezdése és a 12. 

cikk (5a) bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
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Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

Or. en 

Indokolás 

A 768/2008 határozat I. mellékletének R7. cikke kimondja, hogy az időtartamot a termék 

életciklusával arányosan kell meghatározni. A Bizottság javaslata nem ennek megfelelően jár 

el, és 10 éves időtartamot javasol minden termékre. Ez nincs összhangban a határozattal, és 

az előadó ezért azt javasolja, hogy a Bizottság kapjon felhatalmazást felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására rugalmasság lehetővé tétele érdekében a rövidebb életciklusú 

termékek esetében. 

 

Módosítás  98 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. 

cikkét kell alkalmazni. 

Or. en 

 

Módosítás  99 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak az 

irányelv betartását biztosító megfelelő és 

hatékony eszközökről. 

(1) A tagállamok gondoskodnak az 

irányelv gazdasági szereplők által történő 

betartását biztosító megfelelő és hatékony 

eszközökről. 

Or. en 

Indokolás 

A szöveg egyértelművé tétele. 
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Módosítás  100 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ez a cikk nem alkalmazandó a 

2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv 

hatálya alá tartozó szerződésekre. 

Or. en 

Indokolás 

Túl összetett lenne és jogbizonytalanságot okozna a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv 

(közbeszerzés) bevonása. 

 

Módosítás  101 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A szankciók figyelembe veszik a 

megfelelés hiányának mértékét, ideértve az 

adott, meg nem felelő termékek vagy 

szolgáltatások egységeinek számát, 

valamint az érintett személyek számát. 

(4) A szankciók figyelembe veszik a 

megfelelés hiányának mértékét, ideértve 

súlyosságát és az adott, meg nem felelő 

termékek vagy szolgáltatások egységeinek 

számát, valamint az érintett személyek 

számát. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos figyelembe venni a megfelelés hiányának súlyosságát és hatását az intézkedések 

végrehajtásakor. 

 

Módosítás  102 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 5 bekezdés 



 

PR\1113653HU.docx 65/120 PE597.391v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 3. cikk (10) bekezdésében 

szereplő lehetőséggel élő tagállamok 

közlik a Bizottsággal az ebből a célból 

elfogadott legfontosabb nemzeti 

jogszabályok szövegét, és jelentést tesznek 

a Bizottságnak a végrehajtásukban elért 

előrelépésről. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  103 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 27a. cikk 

 Átmeneti intézkedések 

 (1)  E cikk (2) bekezdésének sérelme 

nélkül a tagállamok ötéves átmeneti 

időszakot biztosítanak ... [hat évvel az 

irányelv hatálybalépése után] után, 

amelynek során a szolgáltatók továbbra is 

nyújthatnak szolgáltatásokat azon 

termékek felhasználásával, amelyeket 

ezen időpont előtt jogszerűen használtak 

hasonló szolgáltatások nyújtására. 

 (2)  A tagállamok rendelkezhetnek 

úgy, hogy a szolgáltatók által ... [hat évvel 

az irányelv hatálybalépése után] előtt 

szolgáltatások nyújtása során jogszerűen 

használt önkiszolgáló terminálok továbbra 

is használhatók hasonló szolgáltatások 

nyújtásához gazdasági hasznos 

élettartamuk végéig, vagy teljes 

értékcsökkenési leírásukig. 

Or. en 
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Indokolás 

Összhangban azzal az elvvel, hogy ennek az irányelvnek csak az új termékekre és 

szolgáltatásokra kell vonatkoznia, javasoljuk, hogy a szolgáltatók ne legyenek kötelesek az 

irányelv hatálybalépésének napjától valamennyi termékük hozzáférhetővé tételére, hanem 

erre kapjanak ötéves határidőt. Az önkiszolgáló terminálok költségesek lehetnek. Ezért 

javasoljuk a szolgáltatók számára annak lehetővé tételét, hogy életciklusuk végéig használják 

őket. 

 

Módosítás  104 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [... kérjük, illessze 

be a dátumot – ezen irányelv alkalmazását 

követően öt évvel]-ig, és azt követően öt 

évente jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának ennek az 

irányelvnek az alkalmazásáról. 

A Bizottság [két évvel ezen irányelv 

hatálybalépése után]-ig jelentést nyújt be 

az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

arról, hogy célszerű-e kiterjeszteni ezen 

irányelv hatályát az épített környezetre. A 

Bizottság ... [ezen irányelv alkalmazását 

követően öt évvel]-ig, és azt követően 

ötévente jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának ennek az 

irányelvnek az alkalmazásáról. 

Or. en 

Indokolás 

Az épített környezet bevonásának lehetővé tételére vonatkozó kikötést felváltotta ez a jelentési 

kötelezettség. 

 

Módosítás  105 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – I szakasz – A pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A.  Operációs rendszerek 
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 (1)  A szolgáltatások fogyatékossággal 

élő személyek általi rendeltetésszerű 

igénybevételének maximalizálása 

érdekében eleget kell tenni a C. pontban 

megállapított, funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelményeknek, és ennek ki 

kell terjednie a következőkre: 

 a)  tájékoztatás az adott szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban; 

 b)  elektronikus információk, ideértve 

a szolgáltatás nyújtásához szükséges  

honlapokat. 

Or. en 

Indokolás 

Manapság az operációs rendszerek egyre inkább szolgáltatások. Ami korábban a vállalat 

telephelyén üzemeltetett hardver volt, határokon átnyúló szolgáltatássá válik, és ez 

megmutatja, hogy a szolgáltatások bizonyos esetekben hogyan helyettesíthetik az árukat.  

Mostanára sokféleképpen különböznek a termékektől. Például rendszeresen és könnyen 

frissíthetők, nem statikusak. Ezért nem lenne értelme az operációs rendszereket termékként 

kezelni ebben az irányelvben. 

 

Módosítás  106 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – I szakasz – B pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 B.  Általános rendeltetésű 

számítógépes hardverek  

Or. en 

Indokolás 

Átrendezésre van szükség az operációs rendszerek szolgáltatásokként való besorolása miatt. 
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Módosítás  107 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – I szakasz – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő és az életkorral 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során hozzáférhetővé 

kell tenni a következőket:  

(1)  A fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

észszerű előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során eleget kell tenni 

a C. pontban előírt, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek. A termékek tervezése 

és gyártása a következőket foglalja 

magában: 

Or. en 

Indokolás 

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.  

Módosítás  108 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – I szakasz – 1 bekezdés – a-f pontok 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeknek: 

a)  a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések); 

i.  több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 

 

ii.  érthetőknek kell lenniük;  

iii.  észlelhetőknek kell lenniük;   

iv.  az előrelátható használat  
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feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük;  

b)  a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

b)  a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

c)  a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás, amely megfelel a következőknek:  

c)  a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás;  

i.  az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, valamint 

 

ii.  az utasításoknak alternatívát kell 

kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében;  

 

d)  a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

d)  a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output);  

e)  a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint;  

e)  a termék fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciói; 

f)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

f)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

Or. en 

 

Módosítás  109 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – I szakasz – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[.....] törölve 

Or. en 
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Módosítás  110 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – I szakasz – C pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 C.  A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

 a) Használat látás nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a színek felhasználók általi észlelését. 

 d) Használat hallás nélkül 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 

 e) Használat korlátozott hallással 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség 

nélkül 

 Amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 
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 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel 

 Amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő beavatkozással való 

használatát. 

 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal 

 Amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 

 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 

minimális a fényérzékenység által okozott 

rohamok előfordulási lehetősége. 

 j) Használat korlátozott kognitív 

képességgel 

 Az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme 

 Amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

Indokolás 

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 
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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. 

Módosítás  111 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – II szakasz – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő és az életkorral 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során hozzáférhetővé 

kell tenni a következőket:  

(1)  A fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során eleget kell tenni az (1a) bekezdésben 

előírt, funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelményeknek, és többek 

között az alábbiaknak: 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  112 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – II szakasz – 1 bekezdés – a-d pontok 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeknek: 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések); 

i.  több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 
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ii.  érthetőknek kell lenniük;  

iii.  észlelhetőknek kell lenniük;   

iv.  az előrelátható használat 

feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük;  

 

b)  a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

b)  a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output);  

c)  a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint;  

c)  a termék funkcionalitása; 

d)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

d)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

Or. en 

 

Módosítás  113 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – II szakasz – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

 a) Használat látás nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 
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meg a színek felhasználók általi észlelését. 

 d) Használat hallás nélkül 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 

 e) Használat korlátozott hallással 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség 

nélkül 

 Amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 

 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel 

 Amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő beavatkozással való 

használatát. 

 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal 

 Amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 

 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 

minimális a fényérzékenység által okozott 

rohamok előfordulási lehetősége. 
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 j) Használat korlátozott kognitív 

képességgel 

 Az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme 

 Amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  114 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – II szakasz – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[....] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  115 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – III szakasz – A pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

(1)  A szolgáltatásoknak a 

fogyatékossággal élő személyek általi 
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között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében:  

ésszerű előrelátható igénybevétel 

maximalizálása érdekében eleget kell 

tenniük a Ba. pontban megállapított, 

funkcionális teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és az alábbiakat kell 

magukban foglalniuk: 

a)  biztosítani kell a szolgáltatás 

nyújtása során használt termékek 

hozzáférhetőségét a B. pontban 

meghatározott, a „fogyasztók által 

használt, kapcsolódó, fejlett 

számítástechnikai kapacitású 
végberendezésekre” vonatkozó szabályok 

szerint; 

a)  az adott szolgáltatás nyújtása során 

a szolgáltató által használt termékek a B. 

pontban meghatározott, a „fogyasztók által 

használt, kapcsolódó végberendezésekre” 

vonatkozó szabályok szerint; 

b)  tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

b)  tájékoztatás a szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban; 

i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

 

ii.  alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  

 

iii.  az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat a c) pont szerint kell 

nyújtani.  

c)  elektronikus információk, ideértve 

a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó honlapokat és online 

alkalmazásokat; 

c)  a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 
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d)  hozzáférhető információt kell 

nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

d)  információ a támogató 

szolgáltatásokkal való komplementaritás 

elősegítésére; 

e)  ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását.  

e)  a fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatása. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  116 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – III szakasz – B pont – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő és az életkorral 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során hozzáférhetővé 

kell tenni a következőket:  

(1)  A fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

észszerű előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során eleget kell tenni 

a Ba. pontban előírt, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és többek között az 

alábbiaknak: 

Or. en 

Indokolás 

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 
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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. 

Módosítás  117 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – III szakasz – B pont – 1 bekezdés – a-f pontok 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeknek: 

a)  a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések); 

i.  több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 

 

ii.  érthetőknek kell lenniük;  

iii.  észlelhetőknek kell lenniük;   

iv.  az előrelátható használat 

feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük;  

 

b)  a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

b)  a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

c)  a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás, amely megfelel a következőknek:  

c)  a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás; 

i.  az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen; 

 

ii.  az utasításoknak alternatívát kell 

kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében;  

 

d)  a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

d)  a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output);  

e)  a termék funkcióképességükben e)  a termék fogyatékossággal élő 
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korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint;  

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciói; 

f)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

f)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

Or. en 

 

Módosítás  118 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – III szakasz – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[....] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  119 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – III szakasz – B a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ba. A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

 a) Használat látás nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül 
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 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a színek felhasználók általi észlelését. 

 d) Használat hallás nélkül 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 

 e) Használat korlátozott hallással 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség 

nélkül 

 Amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 

 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel 

 Amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő beavatkozással való 

használatát. 

 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal 

 Amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 

 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 
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minimális a fényérzékenység által okozott 

rohamok előfordulási lehetősége. 

 j) Használat korlátozott kognitív 

képességgel 

 Az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme 

 Amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  120 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IV szakasz – A pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében:  

(1) A szolgáltatásoknak a 

fogyatékossággal élő személyek általi 

észszerű előrelátható igénybevétel 

maximalizálása érdekében eleget kell 

tenniük a Ba. pontban megállapított, 

funkcionális teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és az alábbiakat kell 

magukban foglalniuk: 

a)  biztosítani kell a szolgáltatás 

nyújtása során használt termékek 

hozzáférhetőségét a B. pontban 

meghatározott, a „fogyasztók által 

használt, kapcsolódó, fejlett 

a)  az adott szolgáltatás nyújtása során 

a szolgáltató által használt termékek a B. 

pontban meghatározott, a „fogyasztók által 

használt, kapcsolódó végberendezésekre” 

vonatkozó szabályok szerint; 
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számítástechnikai kapacitású 
végberendezésekre” vonatkozó szabályok 

szerint; 

b)  tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

b)  tájékoztatás a szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban; 

i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

 

ii.  alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  
 

iii.  az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat a c) pont szerint kell 

nyújtani.  

c)  elektronikus információk, ideértve 

a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó honlapokat és online 

alkalmazásokat; 

c)  a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

d)  hozzáférhető információt kell 

nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

d)  információ a támogató 

szolgáltatásokkal való komplementaritás 

elősegítésére; 

e)  ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását.  

e)  a fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatása. 
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Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  121 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IV szakasz – B pont – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő és az életkorral 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során hozzáférhetővé 

kell tenni a következőket:  

(1)  A fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

észszerű előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során eleget kell tenni 

a Ba. pontban előírt, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és többek között az 

alábbiaknak: 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  122 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IV szakasz – B pont – 1 bekezdés – a-f pontok 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeknek: 

a)  a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések); 

i. több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 

 

ii.  érthetőknek kell lenniük;  

iii.  észlelhetőknek kell lenniük;   

iv.  az előrelátható használat 

feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük;  

 

b)  a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

b)  a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

c)  a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás, amely megfelel a következőknek:  

c)  a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás; 

i. az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen; 

 

ii.  az utasításoknak alternatívát kell 

kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében;  

 

d)  a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

d)  a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output);  

e)  a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint;  

e)  a termék fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciói; 

f)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

f)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

Or. en 
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Módosítás  123 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IV szakasz – B pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[....] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  124 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IV szakasz – B a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ba.  A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

 a) Használat látás nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a színek felhasználók általi észlelését. 

 d) Használat hallás nélkül 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 
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 e) Használat korlátozott hallással 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség 

nélkül 

 Amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 

 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel 

 Amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő beavatkozással való 

használatát. 

 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal 

 Amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 

 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 

minimális a fényérzékenység által okozott 

rohamok előfordulási lehetősége. 

 j)  Használat korlátozott kognitív 

képességgel 

 Az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme 
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 Amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  125 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – A pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében:  

(1) A szolgáltatások fogyatékossággal 

élő személyek általi észszerű előrelátható 

igénybevételének maximalizálása 

érdekében eleget kell tenniük a Da. 

pontban megállapított, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és az alábbiakat kell 

magukban foglalniuk: 

a)  tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

a)  tájékoztatás az adott szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban; 

i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

 

ii.  alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  

 



 

PE597.391v01-00 88/120 PR\1113653HU.docx 

HU 

iii.  az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat a c) pont szerint kell 

nyújtani.  

b)  elektronikus információk, ideértve 

a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó honlapokat és online 

alkalmazásokat; 

b)  a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

c)  ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását. 

c)  a fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatása. 

 ca)  mobileszköz-alapú szolgáltatások, 

intelligens jegyértékesítési rendszerek és 

valós idejű tájékoztatás. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  126 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – B pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

B.  Személyszállítási szolgáltatások 

nyújtására szolgáló weboldalak: 

törölve 

a)  A weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; és 

olyan módon, hogy az uniós és nemzetközi 

szinten egyaránt előmozdítsa a különböző 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal megvalósuló 

interoperabilitást.   

 

Or. en 

 

Módosítás  127 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – C pont – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

C.  Mobileszköz-alapú szolgáltatások, 

intelligens jegyértékesítési rendszerek és 

valós idejű tájékoztatás: 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  128 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – C pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

törölve 
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maximalizálása érdekében:  

a)  tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

 

i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen,  

 

ii.  alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  

 

iii.  az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat – a b) pont szerint kell 

nyújtani.  

 

b)  a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

Or. en 

 

Módosítás  129 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D pont – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

(1)  A fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 
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fogyatékossággal élő és az életkorral 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során hozzáférhetővé 

kell tenni a következőket:  

egészségkárosodással élő személyek általi 

észszerű előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során eleget kell tenni 

a Da. pontban előírt, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és többek között az 

alábbiaknak: 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  130 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D pont – 1 bekezdés – a-d pontok 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a termék használatára vonatkozó, magán 

a terméken nyújtott információk (címkézés, 

használati utasítás, figyelmeztetések), 

amelyeknek: 

a) a termék használatára vonatkozó, magán 

a terméken nyújtott információk (címkézés, 

használati utasítás, figyelmeztetések); 

i. több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhetőknek kell lenniük; 

 

ii. érthetőknek kell lenniük;  

iii. észlelhetőknek kell lenniük;   

iv. az előrelátható használat feltételeinek 

megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük;  

 

b) a termék felhasználói felülete (kezelés, 

vezérlés és visszacsatolás, input és output) 

a 2. pontban foglaltak szerint; 

b) a termék felhasználói felülete (kezelés, 

vezérlés és visszacsatolás, input és output);  

c) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

c) a termék fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciói; 
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foglaltak szerint;  

d) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

d) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

Or. en 

 

Módosítás  131 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[....] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  132 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Da. A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

 a) Használat látás nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a színek felhasználók általi észlelését. 
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 d) Használat hallás nélkül 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 

 e) Használat korlátozott hallással 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség 

nélkül 

 Amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 

 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel 

 Amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő beavatkozással való 

használatát. 

 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal 

 Amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 

 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 

minimális a fényérzékenység által okozott 

rohamok előfordulási lehetősége. 

 j) Használat korlátozott kognitív 
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képességgel 

 Az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme 

 Amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

Indokolás 

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. 

Módosítás  133 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VI szakasz – A pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében:  

(1)  A szolgáltatások fogyatékossággal 

élő személyek általi észszerű előrelátható 

igénybevételének maximalizálása 

érdekében eleget kell tenniük a Da. 

pontban megállapított, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és az alábbiakat kell 

magukban foglalniuk: 

a)  biztosítani kell a szolgáltatás 

nyújtása során használt termékek 

hozzáférhetőségét a D. pontban 

meghatározott szabályok szerint; 

a)  az adott szolgáltatás nyújtása során 

a szolgáltató által használt termékek a D. 

pontban meghatározott szabályok szerint; 

b)  tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

b)  tájékoztatás a szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban; 
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szerint: 

i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

 

ii.  alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  

 

iii.  az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat a c) pont szerint kell 

nyújtani.  

c)  elektronikus információk, ideértve 

a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó honlapokat és online 

alkalmazásokat; 

c)  a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

d)  ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását.  

d)  a fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatása. 

 da) mobileszköz-alapú banki 

szolgáltatások; 

Or. en 

 

Módosítás  134 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VI szakasz – B pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

B. Banki szolgáltatások nyújtására 

szolgáló weboldalak: 

törölve 

A szolgáltatások funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek általi 

előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

 

a) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal.  

 

Or. en 

 

Módosítás  135 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VI szakasz – C pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

C. Mobileszköz-alapú banki 

szolgáltatások: 

törölve 

(1) A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében:  

 

a) tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban, a következők szerint: 

 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges  
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formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen,  

ii alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat – a b) pont szerint kell 

nyújtani.  

 

b) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal.  

 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VI szakasz – D pont – 1 bekezdés – a-d pontok 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a termék használatára vonatkozó, magán 

a terméken nyújtott információk (címkézés, 

használati utasítás, figyelmeztetések), 

amelyeknek: 

a) a termék használatára vonatkozó, magán 

a terméken nyújtott információk (címkézés, 

használati utasítás, figyelmeztetések); 

i. több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhetőknek kell lenniük; 

 

ii. érthetőknek kell lenniük;  

iii. észlelhetőknek kell lenniük;  
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iv. az előrelátható használat feltételeinek 

megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük;  

 

b) a termék felhasználói felülete (kezelés, 

vezérlés és visszacsatolás, input és output) 

a 2. pontban foglaltak szerint; 

b) a termék felhasználói felülete (kezelés, 

vezérlés és visszacsatolás, input és output);  

c) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint;  

c) a termék fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciói; 

d) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

d) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[....] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  138 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz – D a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Da. A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

 a) Használat látás nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 
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biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a színek felhasználók általi észlelését. 

 d) Használat hallás nélkül 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 

 e) Használat korlátozott hallással 

 Amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség 

nélkül 

 Amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 

 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel 

 Amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő beavatkozással való 

használatát. 

 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal 

 Amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 
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 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése 

 Amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 

minimális a fényérzékenység által okozott 

rohamok előfordulási lehetősége. 

 j) Használat korlátozott kognitív 

képességgel 

 Az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme 

 Amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

 

Módosítás  139 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VII szakasz – A pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében:  

(1) A szolgáltatásoknak a 

fogyatékossággal élő személyek általi 

előrelátható igénybevétel maximalizálása 

érdekében eleget kell tenniük a Ba. 

pontban megállapított, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és az alábbiakat kell 

magukban foglalniuk: 

a) biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása 

során használt termékek hozzáférhetőségét 

a D. pontban meghatározott szabályok 

szerint; 

a) az adott szolgáltatás nyújtása során a 

szolgáltató által használt termékek a B. 

pontban meghatározott szabályok szerint; 

b) tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

b) tájékoztatás a szolgáltatás működésével, 

valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban; 
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kapcsolatban, a következők szerint: 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  

 

iii.az elektronikus információkat, ideértve a 

szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó online alkalmazásokat a c) pont 

szerint kell nyújtani. 

c) az elektronikus információkat, ideértve a 

szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó honlapokat és online 

alkalmazásokat, valamint az e-

könyvalkalmazásokat a c) pont szerint kell 

nyújtani. 

c) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

d) hozzáférhető információt kell nyújtani a 

támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

d) hozzáférhető információt kell nyújtani a 

támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

e) ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását.  

e) a fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatása: 

Or. en 
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Módosítás  140 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VII szakasz – B pont – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A funkcióképességükben korlátozott, 

többek között a fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során hozzáférhetővé kell tenni a 

következőket:  

(1) A fogyatékossággal élő és az életkorral 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során eleget kell 

tenni a Ba. pontban előírt, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, többek között az 

alábbiaknak: 

Or. en 

 

Módosítás  141 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VII szakasz – B pont – 1 bekezdés – a-f pontok 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a termék használatára vonatkozó, magán 

a terméken nyújtott információk (címkézés, 

használati utasítás, figyelmeztetések), 

amelyeknek: 

a) a termék használatára vonatkozó, magán 

a terméken nyújtott információk (címkézés, 

használati utasítás, figyelmeztetések); 

i. több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhetőknek kell lenniük;  

 

ii. érthetőknek kell lenniük;  

iii. észlelhetőknek kell lenniük;  

iv. az előrelátható használat feltételeinek 

megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük; 

 

b) a termék csomagolása, ideértve a hozzá 

tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, 

használat, ártalmatlanítás); 

b) a termék csomagolása, ideértve a hozzá 

tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, 

használat, ártalmatlanítás); 

c) a termék alkalmazására, telepítésére, 

karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás, amely megfelel a következőknek:  

c) a termék alkalmazására, telepítésére, 

karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás;  
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i. az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen; 

 

ii. az utasításoknak alternatívát kell 

kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében;  

 

d) a termék felhasználói felülete (kezelés, 

vezérlés és visszacsatolás, input és output) 

a 2. pontban foglaltak szerint; 

d) a termék felhasználói felülete (kezelés, 

vezérlés és visszacsatolás, input és output);  

e) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint;  

e) a termék funkcionalitása; 

f) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

f) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VII szakasz – B pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás  143 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VII szakasz – B a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ba. A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 
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 a) Használat látás nélkül: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a színek felhasználók általi észlelését. 

 d) Használat hallás nélkül: 

 amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 

 e) Használat korlátozott hallással: 

 amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség 

nélkül: 

 amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 

 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel: 

 amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő használatát. 
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 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal: 

 amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 

 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 

minimális a fotoszenzitív rohamok 

előfordulási kockázata. 

 j) Használat korlátozott kognitív 

képességgel: 

 az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme: 

 amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

 

Módosítás  144 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VIII szakasz – A pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szolgáltatások funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek általi 

előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében:  

(1) A szolgáltatásoknak a 

fogyatékossággal élő személyek általi 

előrelátható igénybevétel maximalizálása 

érdekében eleget kell tenniük az Aa. 

pontban megállapított, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és az alábbiakat kell 

magukban foglalniuk: 
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a) tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban, a következők szerint: 

(a) tájékoztatás a szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban; 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  

 

iii.az elektronikus információkat – ideértve 

a szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó online alkalmazásokat – a b) 

pont szerint kell nyújtani.  

b) elektronikus információk, ideértve a 

szolgáltatás nyújtásához szükséges 

kapcsolódó honlapokat és online 

alkalmazásokat. 

b) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

Or. en 

 

Módosítás  145 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – VIII szakasz – A a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Aa. A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

 a) Használat látás nélkül: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 
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biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a színek felhasználók általi észlelését. 

 d) Használat hallás nélkül: 

 amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 

 e) Használat korlátozott hallással: 

 amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség 

nélkül: 

 amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 

 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel: 

 amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő használatát. 

 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal: 
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 amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 

 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 

minimális a fotoszenzitív rohamok 

előfordulási kockázata. 

 j) Használat korlátozott kognitív 

képességgel: 

 az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme: 

 amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

 

Módosítás  146 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A funkcióképességükben korlátozott, 

többek között a fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során hozzáférhetővé kell tenni a 

következőket: 

(1) A fogyatékossággal élő és az életkorral 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során eleget kell 

tenni az Aa. részben előírt, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és többek között az 

alábbiaknak: 
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Or. en 

 

Módosítás  147 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeknek: 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések); 

i. több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 

 

ii. érthetőknek kell lenniük;  

iii. észlelhetőknek kell lenniük;  

iv. az előrelátható használat 

feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük; 

 

Or. en 

 

Módosítás  148 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás, amely megfelel a következőknek: 

c) a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás; 

i. az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen; 

 

ii. az utasításoknak alternatívát kell  
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kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  149 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

d) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output); 

Or. en 

 

Módosítás  150 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint; 

e) a termék fogyatékossággal élő 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciói; 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 



 

PR\1113653HU.docx 111/120 PE597.391v01-00 

 HU 

 

Módosítás  152 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – A a rész (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Aa. rész – A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

 a) Használat látás nélkül: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem teszi 

szükségessé a látást. 

 b) Használat korlátozott látással: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi 

a felhasználók számára korlátozott 

látásuk jobb kihasználását. 

 c) Használat a szín észlelése nélkül: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a színek felhasználók általi észlelését. 

 d) Használat hallás nélkül: 

 amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely nem követeli 

meg a hallást. 

 e) Használat korlátozott hallással: 

 amennyiben az ikt auditív üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amely jobb 

audiotulajdonságokkal rendelkezik. 

 f) Használat hangképzési képesség nélkül: 

 amennyiben az ikt hangbevitelt követel 

meg a felhasználóktól, biztosítania kell 

legalább egy olyan üzemmódot is, amely 

nem követeli meg a hangképzést a 

felhasználóktól. 
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 g) Használat korlátozott kézi 

beavatkozással vagy erőkifejtéssel: 

 amennyiben az ikt kézi beavatkozást 

követel meg, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára az ikt alternatív, 

kézi beavatkozást vagy kézi erőkifejtést, 

vagy több vezérlő egyidejű működtetését 

nem igénylő használatát. 

 h) Használat korlátozott 

mozgástartománnyal: 

 amennyiben az ikt-termékek szabadon 

állóak vagy beépítettek, működtetési 

egységeiknek valamennyi felhasználó 

mozgástartományán belül kell 

elhelyezkedniük. 

 i) A fényérzékenység által okozott 

rohamok kockázatának minimálisra 

csökkentése: 

 amennyiben az ikt vizuális üzemmódokat 

biztosít, biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot is, amelynek esetében 

minimális a fotoszenzitív rohamok 

előfordulási kockázata. 

 j) Használat korlátozott kognitív 

képességgel: 

 az ikt-nek biztosítania kell legalább egy 

olyan üzemmódot, amely használatát 

egyszerűbbé teszi és megkönnyíti. 

 k) A magánélet védelme: 

 amennyiben az ikt hozzáférést biztosító 

elemeket nyújt, biztosítania kell legalább 

egy olyan üzemmódot, amely a hozzáférést 

biztosító ikt-elemek használata során 

biztosítja az adatvédelmet. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás az innovációt védi az Unióban. Az irányelvnek csak azt kell felsorolnia, amit 

akadálymentesen hozzáférhetővé kell tenni, arra nem kell kitérnie, hogy mindezt hogyan kell 

megvalósítani. Az akadálymentes hozzáférhetőségi követelményeket tehát csak funkcionális 

szinten kell meghatároznia. A Bizottság eredeti javaslata azonban néhány műszaki előírást is 
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tartalmaz, amelyeket ki kellett venni a szövegből. A funkcionális követelmények új listájának 

jövője biztos, és megfelel az új szabvány (EN 301 549) – az akadálymentes ikt első európai 

szabványának – listájának. Az egyes funkcionális követelményeket harmonizált 

szabványoknak kell alátámasztaniuk. 

 

Módosítás  153 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

(1) A szolgáltatásoknak a 

fogyatékossággal élő személyek általi 

előrelátható igénybevétel maximalizálása 

érdekében eleget kell tenniük az Aa. 

részben megállapított, funkcionális 

teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és az alábbiakat kell 

magukban foglalniuk: 

Or. en 

 

Módosítás  154 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) hozzáférhetővé kell tenni a 

szolgáltatásnyújtás helyén az épített 

környezetet, ideértve a közlekedési 

infrastruktúrát a C. résznek megfelelően, a 

művészeti, történelmi vagy régészeti 

értéket képviselő nemzeti kincsek 

védelmére vonatkozó nemzeti és uniós 

jogszabályok sérelme nélkül; 

a) a szolgáltatásnyújtás helyén az 

épített környezet, ideértve a közlekedési 

infrastruktúrát a C. résznek megfelelően, a 

művészeti, történelmi vagy régészeti 

értéket képviselő nemzeti kincsek 

védelmére vonatkozó nemzeti és uniós 

jogszabályok sérelme nélkül; 

Or. en 

 

Módosítás  155 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) hozzáférhetővé kell tenni a 

létesítményeket, ideértve a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges közlekedési 

eszközöket, szárazföldi és vízi járműveket 

és berendezéseket a következők szerint: 

b) létesítmények, ideértve a 

szolgáltatás nyújtásához szükséges 

közlekedési eszközöket, szárazföldi és vízi 

járműveket és berendezéseket a 

következők szerint: 

Or. en 

 

Módosítás  156 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – b pont – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a tájékozgatást különböző 

módokon és több érzékszervi csatornán 

keresztül kell elérhetővé tenni; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  157 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – b pont – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges vizuális tartalom tekintetében. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  158 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) biztosítani kell a szolgáltatás c) a szolgáltatás nyújtása során 
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nyújtása során használt termékek 

hozzáférhetőségét az A. részben 

meghatározott szabályok szerint; 

használt termékek az A. részben 

meghatározott szabályok szerint; 

Or. en 

 

Módosítás  159 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – d pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

d) tájékoztatás a szolgáltatás 

működésével, valamint hozzáférhetőségi 

jellemzőivel és lehetőségeivel 

kapcsolatban; 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók alternatív 

támogató formátumok létrehozására, 

hogy különböző módokon bemutatható és 

több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhető legyen, 

 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

 

iii. az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat az e) pont szerint kell 

nyújtani. 

 

Or. en 

 

Módosítás  160 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

törölve 



 

PE597.391v01-00 116/120 PR\1113653HU.docx 

HU 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

Or. en 

 

Módosítás  161 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) hozzáférhető információt kell 

nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

f) információ a támogató 

szolgáltatásokkal való komplementaritás 

elősegítésére; 

Or. en 

 

Módosítás  162 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását. 

g) a fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatása: 

Or. en 
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Módosítás  163 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – X szakasz  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...]  törölve 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata nem teszi lehetővé annak eldöntését, hogy bevonják-e vagy sem az 

épített környezetet. Javasoljuk e felhatalmazó záradék törlését. A tagállamok, ha úgy 

kívánják, továbbra is alkalmazni tudják ezt az irányelvet az épített környezetre. A 28. cikk egy 

új bekezdéssel egészült ki, amelynek értelmében a Bizottság felkérést kap, hogy két éven belül 

tegyen jelentést az esetleges befoglalásról. 
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INDOKOLÁS 

 

Bevezető megjegyzések 

Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag (a továbbiakban: „intézkedéscsomag”) 

célja, hogy javítsa az akadálymentes termékek és szolgáltatások belső piacának működését, 

felszámolva az egymástól eltérő jogszabályok miatt kialakult akadályokat és megelőzve az új 

akadályokat, amelyek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (a 

továbbiakban: „egyezmény”) szerinti tagállami kötelezettségek következtében adott esetben 

létrejöhetnek. Az uniós intézkedéscsomagok gyakran utólag számolják fel a tagállamok által 

az évek során létrehozott akadályokat. E jogszabály a megelőző fellépésre példa.  

  

A Bizottság javaslata jó alapot kínál a munkához, de számos kiigazítást tesz szükségessé 

annak érdekében, hogy az intézkedéscsomag elérje alábbi céljait: a megfelelő egyensúly 

megtalálása a fogyatékossággal élő személyek szükségletei tekintetében, lehetőséget kínálva 

az új termékekkel és szolgáltatásokkal  kapcsolatos innovációra, egyúttal csökkentve a 

vállalkozásokra nehezedő aránytalan költségeket. Az előadó tisztában van azzal, hogy a 

Bizottság 2010. évi fogyatékosságügyi stratégiája már említette ezt az intézkedéscsomagot, és 

úgy véli, hogy eljött a megvalósítás ideje.  

A nemzetközi kontextusnak való megfelelés 

Az előadó arra törekedett, hogy összehangolja az intézkedéscsomagot a nemzetközi 

kontextussal. A Bizottság javaslata például ki kívánta terjeszteni az irányelv hatályát a 

funkcióképességükben korlátozott személyekre. Mivel a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló egyezmény csak az első kategóriát említi, és az intézkedéscsomag célja, hogy 

csökkentse az egyezményből adódó új akadályokat, az előadó nem fogadta el ezt a bizottsági 

javaslatot. A funkcióképességükben korlátozott személyek meghatározása a Foglalkoztatási 

és Szociális Bizottság kizárólagos hatásköre, így azzal nem foglalkoztunk. Ugyanakkor 

alkalmazása csak egy új preambulumbekezdésre korlátozódik. 

  

Ebben a preambulumbekezdésben az áll, hogy az intézkedéscsomag kedvező hatással lesz a 

funkcióképességükben korlátozott személyekre, például az idősebbekre vagy a várandós 

nőkre is.   Tény, hogy a termékek és szolgáltatások jobb hozzáférhetősége révén valóban nem 

pusztán a fogyatékossággal élő személyek élete válik jobbá.  

Ágazatspecifikus megközelítés mindenütt, ahol lehetséges 

Az előadó megérti, hogy bizonyos termékek és szolgáltatások esetében horizontális 

megközelítésre van szükség, de úgy véli, hogy ahol csak lehetséges, célravezetőbb az 

ágazatspecifikus megközelítés. Az előadó tehát tudomásul vette az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelvre irányuló javaslat előadóinak azon szándékát, hogy az 

irányelv hatályát kiterjesszék az akadálymentes hozzáféréssel kapcsolatos egyes 

követelményekre. Az előadó úgy döntött, hogy a jelentéstervezetben nem veszi ki ezen 

irányelv hatálya alól a fenti szolgáltatásokat. Ugyanakkor vizsgálni fogja a tárgyalások 

alakulását a Kulturális és Oktatási Bizottságban, és kiveszi a médiaszolgáltatásokat a hatály 

alól, ha úgy látja, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv hatálya 

kellőképpen kiterjed rájuk.  
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Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv hasonlóképpen 

szabályozza a telefonos szolgáltatásokat és berendezéseket. Az előadó úgy döntött, hogy a 

jelentéstervezetben nem veszi ki ezen irányelv hatálya alól a fenti szolgáltatásokat és 

berendezéseket, és meghatározásukat nem igazítja ki. Ha az Európai Elektronikus Hírközlési 

Kódex létrehozásáról szóló irányelv hatálya kellőképpen kiterjed e termékekre és 

berendezésekre, akkor az előadó javasolni fogja e rendelkezések átemelését az utóbbi 

irányelvbe. 

Egységes európai jogi keret 

A Bizottság javaslatában azt javasolja, hogy az intézkedéscsomagot az akadálymentes 

hozzáféréssel kapcsolatos előírások biztonsági hálójaként használják, azaz az 

intézkedéscsomagot a hatályos jogszabályok kiegészítéseként alkalmaznák annak biztosítása 

érdekében, hogy adott termékek és szolgáltatások esetében egész Európában azonos szintű 

előírások legyenek érvényben. Az előadó szerint a fenti megközelítés indokolt, ha a hatályos 

jogszabályok nem részletezik, hogy milyen módon kell megvalósítani az akadálymentes 

hozzáférést, ugyanakkor nem támogatja a megközelítést abban az esetben, ha olyan 

ágazatokról van szó, amelyek mára már teljesítették az új európai előírásokat vagy amelyekre 

vonatkozóan az akadálymentes hozzáférés tekintetében már van szabályozás, amilyen például 

a közlekedési ágazat.  A rájuk érvényes szabályok megváltoztatása félidőben nem tekinthető a 

minőségi jogalkotás jó példájának, és nem kizárható az sem, hogy súlyos károkat okozna.   

  

Az előadó ezért biztosította, hogy ha a szereplőkre már vonatkozik az akadálymentes 

hozzáférésről szóló európai jogszabály, akkor a jelen jogszabály ne kapjon kiegészítő 

szerepet. Az előadó a javaslatból kivette a gazdasági szereplőkre vonatkozó előírások 

megkettőzéseit és az előírások közötti potenciális következetlenségeket. Fontos egyértelművé 

tenni azt is, hogy az irányelv nem fogja megváltoztatni a hatályos uniós jogszabályok 

kötelező vagy önkéntes jellegét. Csupán pontosítani akarja, hogy melyek az akadálymentes 

hozzáférhetőségi előírások, amennyiben a jogszabályok ilyen előírásokat tartalmaznak. 

Az akadálymentes hozzáféréshez igazított új jogi keret 

Az előadó támogatja, hogy a Bizottság úgy döntött, hogy ebben az irányelvben az új jogi 

keretet alkalmazza.1 A keretet azonban némileg ki kell igazítani ahhoz, hogy megfeleljen a 

intézkedéscsomagnak. A piacfelügyeleti hatóságok például többnyire  akkor hívnak vissza 

termékeket, ha a termék a fogyasztók számára nem biztonságos vagy a környezetre káros. Egy 

olyan termék, amelyhez nem lehet akadálymentesen hozzáférni, egyik kategóriába sem 

tartozik. Ha valamely gyártó nem tartja be az irányelvet, továbbra is alkalmazni lehet más 

korrekciós intézkedéseket és büntetéseket, például végső eszközként a termék visszavonását, 

ha a gyártó a hatósági felszólítás ellenére továbbra is forgalmazná az ezen irányelv hatálya alá 

eső, akadálymentesen nem hozzáférhető terméket. Ilyen kockázatot az akadálymentesen nem 

hozzáférhető termékek nem hordoznak. A Bizottság javaslata e valós helyzet fényében 

kiigazításra került. 

 

                                                 
1
 Az új jogi keret két rendeletből (a764/2008/EK rendelet ésa 765/2008/EK rendelet) és egy határozatból (a 

768/2008 határozat) áll. Olyan intézkedéscsomag, amelynek célja a piacfelügyelet és a megfelelőségértékelések 

minőségének javítása. Pontosítja a CE-jelölés alkalmazását, és eszközkészletet hoz létre, amely a termékekre 

vonatkozó jogszabályokban alkalmazható. A Bizottság elsődleges célja a termékharmonizációs jogi aktusok 

összehangolása a 768/2008/EK határozattal. Célja továbbá az is, ami ezen irányelv kontextusában megvalósult.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=hu
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Gondolkozz először kicsiben  

A mikrovállalkozások nem fognak tudni megbirkózni az irányelvből következő 

kötelezettségekkel. A bizottsági javaslat értelmében egy mikrovállalkozásként működő 

független kiskereskedőnek vagy könyvárusnak, aki úgy döntene, hogy honlapot hoz létre 

terméke árusításához, honlapját teljes mértékben akadálymentesen hozzáférhetővé kellene 

tennie a fogyatékossággal élő személyek számára. Az előadó ezt az előírást nem tartja 

arányosnak. A 12. és 22. cikkben foglalt eltérési záradék nem lenne megoldás e kiskereskedő 

számára, mivel ennek értelmében a hatóság kérésére köteles lenne elemezni a gazdasági 

szereplők becsült költségeit és hasznát a fogyatékossággal élők becsült hasznához viszonyítva, 

figyelembe véve az adott termék vagy szolgáltatás használatának gyakoriságát és időtartamát. 

 

Korlátoznunk kellene az irányelvből következően a kis- és középvállalkozásokra nehezedő 

terheket. Ugyanakkor fontos, hogy a jogszabály hatálya rájuk is kiterjedjen. Helyénvaló lenne 

tehát, ha könnyített rendszer szerint működhetnének. Ennek megfelelően az előadó azt 

javasolja, hogy a kkv-k mentesüljenek azon kötelezettség alól, amely szerint értesíteniük kell 

a hatóságokat, amennyiben élni kívánnak a 12. és 22. cikk kínálta lehetőségekkel. 

 

Záró megjegyzések 

Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság által kitűzött célt, hogy a fogyatékossággal 

élő személyek számára javuljon az akadálymentes hozzáférés. A javaslat megvalósításának 

eszköze az egységes piac. A meglévő akadályok felszámolásával és a jövőbeliek 

megelőzésével az egységes piac erősebbé válik, minden európai polgár és vállalkozás javát 

szolgálva. A célt megfelelően szolgáló európai jogszabály biztosítása érdekében a jogalkotás 

minőségének javításával kapcsolatos elveket kell követni.  

 

Az innováció kulcsfontosságú  szerepet játszik a célok teljesülésében, az előadó ezért 

elegendő lehetőség meghagyását javasolja az innovatív vállalkozások számára. Véleménye 

szerint a műszaki előírások helyett a funkcionalitás alapján kell meghatározni az előírásokat, 

ami már korábban is sikeresnek bizonyult. 


