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LÜHISELGITUS

Kavandatava direktiiviga aidatakse liikmesriikidel täita puuetega inimeste ligipääsuga seotud 
riiklikke kohustusi ning samuti kohustusi, mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
puuetega inimeste õiguste konventsioonist (UNCRPD), mille osaline on EL koos oma 25
liikmesriigiga.

Transpordisektoris on direktiivi keskmes piiratud liikumisvõimega isikute 
mittediskrimineerimine ja nende abistamine transpordi kasutamisel, eriti kõigi 
transpordiliikide reisijate õigusi käsitlevate määruste puhul.

Kuna on olemas ELi õigusaktid, milles käsitletakse ligipääsetavust reisijateveo sõidukitele, 
ning tehnilised standardid, millega tagatakse ligipääs mõnede transpordiliikide puhul, ei 
mõjuta direktiiv nende õigusaktide kohaldamisala.

Mõisted

Arvamuse koostaja laiendab mõiste „piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed“ 
määratlust „piiratud liikumisvõimega isikutele“, nagu seda on taotlenud VVO.

Kohaldamisala

Mõnede muudatusettepanekutega tehakse ettepanek direktiivi kohaldamisala laiendada. 
Transpordiliikide alla tuleks hõlmata ka linnatransport. Vastasel juhul ei ole võimalik 
saavutada koostalitlusvõimet. Vaba liikuvus ei ole võimalik, kui linnakeskused ei ole 
ligipääsetavad.

Et saavutada peamiste transpordisüsteemide tõeline ligipääsetavus, tuleb kohandada ka 
tehiskeskkonda. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku kohustada direktiiviga liikmesriike seda 
tegema.

Direktiivi kohaldamisala ühe peamise eesmärgina on nimetatud ka turismiteenuseid.

Raudteevaldkond on Euroopa transpordisektor, kus õigusaktid on kõige rohkem kohandatud 
uutele ligipääsetavuse kriteeriumitele, kuid käesoleva arvamuse eesmärk on laiendada neid 
siseriiklikke eeskirju ka ülejäänud transpordisektoritele, sh mõningatel juhtudel erasektoris

Kohaldamise tähtaeg

Kohaldamise tähtaega kuus aastat käesoleva direktiivi jõustumisest tuleks lühendada neljale, 
välja arvatud tehiskeskkonna ja sõidukite kohandamise puhul (milleks jääb kuus aastat).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:



PE595.734v03-00 4/67 AD\1125485ET.docx

ET

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele, ühtlustades õigus- ja 
haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, 
mis takistavad teatavate ligipääsetavate 
toodete ja teenuste vaba liikumist. See 
suurendab ligipääsetavate toodete ja 
teenuste kättesaadavust siseturul.

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele, ühtlustades õigus- ja 
haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, 
mis takistavad ligipääsetavate toodete ja 
teenuste vaba liikumist. See suurendab 
ligipääsetavate toodete ja teenuste 
kättesaadavust siseturul.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ligipääsetavate toodete ja teenuste 
järele on suur nõudlus, sest puuetega ja/või 
funktsionaalsete piirangutega inimeste arv 
suureneb oluliselt Euroopa Liidu 
rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on 
parem ligipääs toodetele ja teenustele, 
tekitab kaasavama ühiskonna ja lihtsustab 
iseseisvat toimetulekut.

(2) Ligipääsetavate toodete ja teenuste 
järele on suur nõudlus, sest puuetega ja/või 
funktsionaalsete piirangutega inimeste arv 
suureneb oluliselt Euroopa Liidu 
rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on 
parem ligipääs toodetele ja teenustele, 
tekitab kaasavama ühiskonna ja on 
iseseisva toimetuleku eeltingimus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

suurusega ettevõtjad (VKEd), on sellistest 
tõketest eriti mõjutatud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete 
ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp 
ligipääsetavate toodete ja teenuste turu 
killustatusele, saavutada mastaabisääst, 
hõlbustada piiriülest kaubandust ning 
aidata ettevõtjatel suunata vahendeid 
innovatsiooni, selmet kasutada neid 
vahendeid saavutamaks kooskõla 
killustatud õigusnõuetega terves liidus, 
ning selleks, et tagada puuetega inimeste 
vaba liikumine.

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Arvestades, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 10 nõutakse, et 
liit võitleks oma poliitika ja tegevuse 
määratlemisel diskrimineerimisega 
puuete alusel, ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 19 antakse 
liidule õigus võtta sellise 
diskrimineerimise vastu võitlemiseks vastu 
õigusakte.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 
direktiivi eesmärk tagada puuetega 
inimeste õiguste täielik austamine, et nad 
saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on 
tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja 
tööalane integratsioon ning osalemine 
ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikli 26 
kohaldamist.

(9) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 
direktiivi eesmärk tagada puuetega 
inimeste õiguste täielik austamine, et nad 
saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on 
tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja 
tööalane integratsioon, väärikus ning 
osalemine ühiskonnaelus, eesmärgiga 
püüda saavutada naiste ja meeste vahelist 
võrdõiguslikkust ning edendada Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklite 21 ja 26 
ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
(UNCRPD) kohaldamist, milles 
sõnaselgelt keelatakse puude tõttu 
diskrimineerimine ning nähakse ette 
puuetega inimeste võrdse osalemine 
ühiskonnaelus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Raudteetranspordi sektori puhul 
osutatakse direktiivis (EL) nr 2016/797 
Euroopa Liidu raudteesüsteemi 
koostalitluse kohta1a ja komisjoni 
määruses (EL) nr 1300/20141b sätestatud 
koostalitluse tehnilises 
kirjelduses(piiratud liikumisvõimega 
inimeste KTK) selgesõnaliselt 
konventsiooni artiklis 9 sätestatud 
ligipääsetavusnõuetele ja rakendatakse 
neid. Seepärast on puuetega inimeste ja 
piiratud liikumisvõimega isikute 
ligipääsetavusnõuded raudteetranspordi 
sektoris reguleeritud nende vahendite 
alusel. Selleks et tagada kooskõla ühelt 
poolt direktiivi (EL) nr 2016/797 ja 
komosjoni määruse (EL) nr 1300/2014 
ning teiselt poolt Euroopa Euroopa 
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juurdepääsetavuse akti vahel, tuleks 
piiratud liikumisvõimega inimeste KTK 
kõigi edasiste läbivaatamiste käigus võtta 
samuti arvesse Euroopa 
juurdepääsetavuse aktis1c sätestatud 
ligipääsetavusnõudeid.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv (EL) 2016/797, 11. mai 2016, 
Euroopa Liidu raudteesüsteemi 
koostalitluse kohta (ELT L 138, 
26.5.2016, lk 44–101).

1b Komisjoni määrus (EL) 
nr 1300/2014, 18. november 2014, milles 
käsitletakse koostalitluse tehnilist 
kirjeldust seoses puuetega ja piiratud 
liikumisvõimega inimestele 
juurdepääsuvõimaluste tagamisega 
Euroopa Liidu raudteesüsteemis (ELT 
L 356, 12.12.2014, lk 110–178).

1c Ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta seoses toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetega 
(COM(2015) 0615).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Pidades silmas, et eksisteerivad 
puuetega inimestele suunatud teenused, 
tuleks ka seda arvesse võtta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Konventsiooni artiklis 4 nõutakse 
puuetega inimeste jaoks sobivateuute 
tehnoloogiate, sealhulgas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate, 
liikumisabivahendite, seadmete ja 
tugitehnoloogiate uurimist ning nende 
arendamist ja edendamist. Konventsioonis 
nõutakse samuti taskukohase hinnaga 
tehnoloogiate esikohale seadmist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Konventsiooni jõustumise tõttu 
liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu 
võtta täiendavad siseriiklikud sätted 
toodete ja teenuste ligipääsetavuse kohta, 
mis ilma liidu meetmeteta suurendaks 
veelgi siseriiklike sätete erinevust.

(13) Konventsiooni jõustumise tõttu 
liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu 
võtta täiendavad siseriiklikud sätted 
toodete ja teenuste ning toodete ja teenuste 
pakkumisega seotud tehiskeskkonna 
ligipääsetavuse kohta, mis ilma liidu 
meetmeteta suurendaks veelgi siseriiklike 
sätete erinevust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjon peaks ergutama 
asjaomaseid asutusi, muu hulgas 
kohaliku tasandi asutusi integreerima 
linnatransporditeenuste tõketeta 
ligipääsetavust oma säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kavadesse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Lisaks käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid, tuleks teha 
jõupingutusi, et rakendada ja jõustada 
liidu õigusakte, mis käsitlevad lennu-, 
raudtee-, bussi- ja siseveeteede transporti 
kasutavate reisijate õigusi. Sellised 
jõupingutused peaksid keskenduma 
ühendvedude aspekte eesmärgiga 
edendada tõketeta ligipääsetavust, 
sealhulgas selliseid aspekte nagu taristu 
ja transpordisõidukid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Komisjon peaks ergutama linnade 
ametiasutusi integreerima 
linnatransporditeenuste tõketeta 
ligipääsetavust oma säästva linnalise 
liikumiskeskkonna kavadesse ning 
avaldama korrapäraselt loetelusid 
ühiskondliku linnatranspordi ja liikuvuse 
tõketeta ligipääsetavuse alastest 
parimatest tavadest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja 
teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi 
läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et 
teha kindlaks asjaomased tooted ja 
teenused piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste jaoks, sealhulgas
puuetega inimeste ja eakate jaoks, mille 

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

vastu võtnud või võivad tõenäoliselt vastu 
võtta erinevaid siseriiklikke 
ligipääsetavusnõudeid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Iga toode ja teenus, mis kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
ning lastakse turule pärast direktiivi 
kohaldamise kuupäeva, peab vastama 
artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud 
ligipääsetavusnõuetele, et olla ligipääsetav 
puuetega inimestele ja eakatele. 
Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse 
puhul kohaldatakse ka teenuste 
internetipõhise müügi suhtes vastavalt 
käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 
punktidele a–e.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Ligipääsetavusnõuded, mis 
võimaldavad kõigil inimestel käesoleva 
direktiiviga hõlmatud tooteid, teenuseid ja 
taristut, sealhulgas tehiskeskkonda, 
täielikult kasutada, on vaja kehtestada 
ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige 
tõhusamal ja kõige vähem koormaval 
viisil, lisades kohaldamisalasse ainult 
hoolikalt valitud tooted ja teenused, mis 
lasti turule alles pärast käesoleva 
direktiivi kohaldamiskuupäeva. On vaja 
võimaldada ettevõtjatele käesoleva 
direktiivi kohaseid ligipääsetavusnõudeid 
tõhusalt rakendada, võttes eelkõige 
arvesse iseteenindusterminalide, näiteks 
piletiautomaatide ja 
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registreerimisautomaatide majanduslikku 
ja toimivuslikku eluiga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Teatavad käesoleva direktiiviga 
sätestatud ligipääsetavusnõuete osad on 
juba hõlmatud liidu transpordivaldkonna 
õigusaktidega. Need õigusaktid hõlmavad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 1371/20071a ning komisjoni 
määrusi (EL) nr 1300/20141b ja (EL) 
454/20111c; Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) nr 181/20111d, ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1177/20101e ja määrust (EÜ) 
nr 1107/20061f. Selleks et tagada 
regulatiivne järjepidevus ja 
prognoositavus nende õigusaktidega 
hõlmatud ettevõtjate jaoks, tuleks 
direktiivis (EL) 2016/797 ja komisjoni 
määruses (EL) nr 1300/2014 sätestatud 
ligipääsetavusnõuete täitmist käsitleda 
käesolevas direktiivis sätestatud 
asjaomaste nõuete täitmisena. Kui 
direktiivis (EL) 2016/797 ja komisjoni 
määruses (EL) nr 1300/2014 kehtestatud 



PE595.734v03-00 12/67 AD\1125485ET.docx

ET

ligipääsetavusnõuded ei ole täidetud, 
tuleks käesolevat direktiivi kohaldada.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1371/2007, 23. oktoober 
2007, rongireisijate õiguste ja kohustuste 
kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 14);

1b Komisjoni määrus (EL) 
nr 1300/2014, 18. november 2014, milles 
käsitletakse koostalitluse tehnilist 
kirjeldust seoses puuetega ja piiratud 
liikumisvõimega inimestele 
juurdepääsuvõimaluste tagamisega 
Euroopa Liidu raudteesüsteemis (ELT 
L 356, 12.12.2014, lk 110).

1c Komisjoni määrus (EL) 
nr 454/2011, 5. mai 2011, üleeuroopalise 
raudteesüsteemi allsüsteemi 
„reisijateveoteenuste telemaatilised 
rakendused“ koostalitluse tehnilise 
kirjelduse kohta (ELT L 123, 12.5.2011, 
lk 11)

1d Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 181/2011, 16. veebruar 
2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi 
ning millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.2.2011, lk 1).

1e Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1177/2010, 24. november 
2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel 
reisijate õigusi ning millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 
17.12.2010, lk 1).

1f Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1107/2006, 5. juuli 2006, 
puudega ja liikumispuudega isikute 
õiguste kohta lennureisi puhul (ELT L 
204, 26.7.2006, lk 1).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Võttes arvesse üleeuroopalise 
transpordivõrgu tähtsust takistusteta 
liikuvuse ja ligipääsetavuse võimaldamisel 
kõigi kasutajate jaoks, tuleks 
liikmesriikidel lubada võtta 
nõuetekohaselt arvesse tehiskeskkonnaga 
seotud ligipääsetavuskriteeriume, kui on 
tegemist üleeuroopalisse transpordivõrku 
tehtud transporditaristu 
investeeringutega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Harmoneeritud standardite 
puudumisel ja juhul, kui on vaja turu 
ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised 
spetsifikatsioonid.

(40) Harmoneeritud standardite 
puudumisel ja juhul, kui on vaja turu 
ühtlustamist, peaks komisjon võtma 
koostöös puuetega inimeste 
esindusorganisatsioonidega vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised 
spetsifikatsioonid. Et võimaldada 
liikmesriikidel teha erandeid 
tehiskeskkonnale kehtestatud 
ühisnõuetest, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte kriteeriumite kohta, 
mis võimaldavad liikmesriikidel teha 
erandeid I lisa X jaos sätestatud 
ligipääsetavusnõuetest. Eriti oluline on 
see, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
turujärelevalveasutused kontrollivad 
kooskõlas V peatükiga ettevõtjate 
vastavust artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kriteeriumidele.

(48) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
turujärelevalveasutused kontrollivad 
kooskõlas V peatükiga ettevõtjate 
vastavust artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kriteeriumidele ning et nad konsulteerivad 
korrapäraselt puuetega inimesi esindavate 
organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Riiklikud andmebaasid, mis 
sisaldavad kogu asjakohast teavet artikli 1 
lõigetes 1 ja 2 loetletud toodete ja teenuste 
ligipääsetavuse määra kohta, 
võimaldaksid turujärelevalvesse paremini 
kaasata piiratud funktsionaalse 
võimekusega, sealhulgas puuetega 
inimesi ja neid esindavaid 
organisatsioone.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Tuleks kindlaks määrata 
kaitsemeetmete menetlus, mida 
kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid 
ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete 
osas kokkuleppele, ja mis võimaldaks 
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, 
mis ei vasta käesoleva direktiivi 
ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka 
turujärelevalveasutustel koostöös 
asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete 
suhtes varakult meetmeid võtta.

(50) Tuleks kindlaks määrata 
kaitsemeetmete menetlus, mida 
kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid 
ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete 
osas kokkuleppele, ja mis võimaldaks 
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, 
mis ei vasta käesoleva direktiivi 
ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka 
turujärelevalveasutustel koostöös puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide ja 
asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete 
suhtes varakult meetmeid võtta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Selliste rakenduste kasutamine, 
millega edastatakse ruumiandmete 
teenustel põhinevat teavet, aitab kaasa 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste ja puuetega inimeste sõltumatu 
ja ohutule liikumisele. Nende rakenduste 
ruumiandmed peaksid andma teavet, mis 
vastab piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste ja puuetega 
inimeste konkreetsetele vajadustele.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid;

(a) üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid, mis on mõeldud 
tarbijale kasutamiseks;

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) makseterminalid;

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järgmised iseteenindusterminalid: (b) järgmised iseteenindusterminalid,
kui pakutavad teenuseid ei pakuta artikli 
2 punktides 3 ja 4 osutatud isikutele 
tasuta;

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo ja 
liikuvusteenused ning nendega seoses 
pakutavad mitmeliigiliste ühendustega 
seotud teenused, sealhulgas ühiskondlik 
linnatransport, nagu metroo-, raudtee-, 
trammi-, trollibussi- ja bussisüsteemid, 
seoses järgmisega:

i) liidu territooriumil asuvad 
iseteenindusterminalid, sealhulgas 
piletiautomaadid, makseterminalid ja 
registreerimisautomaadid; 

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

iii) sõidukid, nendega seotud taristu ja 
tehiskeskkond, sealhulgas astmeteta 
juurdepääs kõikidele 
ühistranspordijaamadele;

iv) liikmesriigid tagavad, et takso- ja 
rendiautopark nende territooriumil 
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sisaldab piisaval hulgal kohandatud 
sõidukeid.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) turismiteenused, sealhulgas 
majutuse ja toitlustuse pakkumine.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

__________________ __________________

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

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

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkumismenetlused avaliku 
reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja 
maanteel vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007.45

(c) kõik pakkumismenetlused uute 
lepingute sõlmimiseks, sealhulgas avaliku 
teenindamise lepingute sõlmimine 
otselepingute kaudu, mis sõlmiti pärast 
käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäeva seoses avaliku 
reisijateveoteenuse osutamisega raudteel ja 
maanteel vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/200745.

__________________ __________________

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

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

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) transpordisektori puhul määruste 
(EL) nr 1315/201346 ja (EL) nr 
1316/201346a kohaselt ning samuti 
kooskõlas määrusega (EL) nr 
1300/201446b. Piiratud liikumisvõimega 
inimeste KTK kõigi edasiste 
läbivaatamiste käigus tuleb samuti 
arvesse võtta käesolevas direktiivis 
sätestatud ligipääsetavusnõudeid.

__________________ __________________

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

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

46a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 
2013, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, muudetakse 
määrust (EL) nr 913/2010 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 
nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 
348, 20.12.2013, lk 129).

46b Komisjoni määrus (EL) nr 1300/2014, 
18. november 2014, milles käsitletakse 
koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses 
puuetega ja piiratud liikumisvõimega 
inimestele juurdepääsuvõimaluste 
tagamisega Euroopa Liidu 
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raudteesüsteemis (ELT L 356, 12.12.2014, 
lk 110).

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Mitmesugused transporditeenuseid 
käsitlevad liidu määrused peaksid olema 
aluseks eeskirjadele transpordi- ja 
liikuvusteenuste ligipääsetavuse kohta 
ning aitama saavutada suurema 
järjepidevuse nende õigusaktide vahel 
ning hõlmama mitmeliigilise transpordiga 
seotud aspekte, mille eesmärk on
edendada tõketeta ligipääsetavust.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
liidu õigusaktidega säilitada või 
kasutusele võtta meetmeid, mis lähevad 
kaugemale käesoleva direktiiviga 
kehtestatud ligipääsetavuse 
miinimumnõuetest.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „tõketeta” – arusaadav, jälgitav ja 
kasutatav ilma ühegi konkreetse 
takistuseta ning ilma iseseisvust 
vähendamata;
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „lennutranspordi reisijateveo 
teenused“ – teenused, mida osutavad 
lennuettevõtjad, kes pakkuvad 
regulaarseid teenuseid liidu territooriumil 
või liidu terriooriumilt / territooriumile, 
või muud teenused, mis on seotud 
iseteenindusterminali omanike pakutavate 
lennuteenustega;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) „bussitranspordi reisijateveo 
teenused“ – teenused, mis on hõlmatud 
määruse (EL) nr 181/2011 artikli 2 
lõigetes 1 ja 2;
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) „raudteetranspordi reisijateveo 
teenused“ – kõik raudtee reisijateveo 
teenused, millele on osutatud määruse 
(EÜ) nr 1371/2007 artikli 2 lõikes 1 ja 
artikli 2 lõikes 2;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 d) „veetranspordi reisijateveo 
teenused“ – reisijateveo teenused, mis on 
hõlmatud määruse (EL) nr 1177/2010 
artikli 2 lõikega 1, välja arvatud artikli 2 
lõikes 2 osutatud teenused;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „kõrvaldamine” – meede, mille 
eesmärk on takistada tarneahelas oleva 
toote turul kättesaadavaks tegemist;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) .

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) „ruumiandmeteenused“ –
teenused, millele on osutatud direktiivi 
(EÜ) 2007/2/EÜ artiklis 3 ja mis 
kujutavad endast toiminguid, mida võib 
arvutirakenduste abil teha 
ruumiandmekogudes sisaldavate 
ruumiandmetega või nendega seotud 
metaandmetega;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) „majutusteenused“ – teenused, 
millega pakutakse lühiajalist 
majutusteenust ja muid 
majutusteenuseid;, nagu hotellid, 
hostelid, kämpinguplatsid ja üürikorterid 
ning muud erasektori majutusvõimalused.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused, 
veebisaidid, mobiilsideseadmetel 
põhinevad teenused, arukad 
piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet 
pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning 
pileti- ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste
pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, 
mis on sätestatud I lisa V jaos.

6. Lennu-, bussi-, liiniveo-, raudtee-, 
laevandus- ja mitmeliigilised reisijateveo 
teenused, sealhulgas linnatranspordi, 
liikuvuse ja tehiskeskkonnaga seotud 
teenused, veebisaidid, mobiilsideseadmetel 
põhinevad teenused, arukad 
piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet 
pakkuvad ja iseteenindusterminalid, 
näiteks makseterminalid, ning
registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste, turismiga 
seotud teenuste, muu hulgas majutus- ja 
toitlustusteenuse pakkumiseks, peavad 
üksnes siis vastama I lisa V jaos sätestatud 
nõuetele, kui need nõuded ei ole juba 
hõlmatud järgmiste konkreetsete 
õigusaktidega:

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

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

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

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

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Reisijate raudteeveo puhul 
loetakse käesolevas direktiivis sätestatud 
veebisaitidega seotud 
ligipääsetavusnõuded täidetuks, kui need 
teenused on kooskõlas määruse (EL) nr 
454/2011 vastavate sätetega.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Reisijate bussiveo puhul loetakse 
käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 
kohta teabe osutamisega seotud 
ligipääsetavusnõuded täidetuks, kui need 
teenused on kooskõlas määruse (EL) nr 
181/2011 artikliga 11.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Reisijateveo puhul merel ja 
siseveeteedel loetakse käesolevas 
direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 
kohta teabe osutamisega seotud 
ligipääsetavusnõuded täidetuks, kui need 
teenused on kooskõlas määruse (EL) nr 
1177/2010 artikliga 9.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pangandusteenused, veebilehed, 
mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, 
iseteenindusterminalid, sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks, peavad 
vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa 
VI jaos.

7. Pangandusteenused, veebilehed, 
mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, 
iseteenindusterminalid, sealhulgas 
makseterminalid ja pangaautomaadid, 
mida kasutatakse pangandusteenuste 
osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis 
on sätestatud I lisa VI jaos.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid võivad oma riigi 
tingimusi arvestades otsustada, et 
tehiskeskkond, mida kasutavad 
reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas 
keskkond, mida haldavad teenuse osutajad 
ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, 
mida kasutavad pangandusteenuste ning 
telefonioperaatorite 
klienditeeninduskeskuste ja kaupluste 
kliendid, peavad vastama I lisa X jaos 
sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimesed, sealhulgas puuetega inimesed,
saaksid neid paremini kasutada.

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

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne nende sätete kohaldamist, mille 
liikmesriigid on vastu võtnud direktiivi 
ülevõtmiseks, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 27a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada kriteeriumid, 
mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik 
teha erandeid lkäesolevas lõikes 
sätestatud igipääsetavusnõuetest, nagu on 
sätestatud I lisa X jaos tehiskeskkonna 
kohta. 

Muudatusettepanek 56

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

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

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootjad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 
vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmisel koostööd seoses kõigi nende 
poolt turule lastud toodete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetega 
ja selleks, et tagada vastavus artiklis 3 
osutatud nõuetele.

9. Tootjad esitavad pädevatele 
riiklikele asutustele toote vastavust 
nõuetele tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
asjaomasele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmisel koostööd seoses kõigi nende 
poolt turule lastud toodete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetega 
ja selleks, et tagada vastavus artiklis 3 
osutatud nõuetele.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Importijad esitavad pädevatele 
riiklikele asutustele toote vastavust
tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni 
keeles, mis on asjaomasele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigi nende poolt turule lastud toodete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
meetmete puhul.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Turustajad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote 
vastavust tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigi nende poolt turul kättesaadavaks 
tehtud toodete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.

6. Turustajad esitavad pädevatele 
riiklikele asutustele toote vastavust 
tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni. 
Nad teevad asjaomase asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigi nende poolt turul 
kättesaadavaks tehtud toodete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud meetmete 
puhul.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Teenuseid ja tooteid, mida 
kasutatakse teenuste pakkumiseks, 
loetakse artiklile 3 vastavaks, kui need 
täidavad muudes liidu õigusaktides 
sätestatud ligipääsetavusnõuded.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teenuseosutajad koostavad vajaliku 
teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, 
kuidas teenused vastavad artiklis 3 
osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave 
tehakse üldsusele kättesaadavaks kirjalikult 
ja suuliselt, sealhulgas vormis, mis on 
ligipääsetav piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimestele ja puuetega 
inimestele. Teenuseosutajad säilitavad seda 
teavet kogu teenuse osutamise aja jooksul.

2. Teenuseosutajad koostavad vajaliku 
teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, 
kuidas teenused vastavad artiklis 3 
osutatud ligipääsetavusnõuetele. Sellel 
eesmärgil võivad teenuseosutajad osutada 
kehtivatele sätetele, milles kehtestatakse 
ligipääsetavusnõuded. Teave tehakse 
üldsusele kättesaadavaks kirjalikult ja 
suuliselt, sealhulgas vormis, mis on 
ligipääsetav piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimestele ja puuetega 
inimestele. Teenuseosutajad säilitavad seda 
teavet kogu teenuse osutamise aja jooksul.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid ei kohaldata, kui 
on olemas asjakohased alternatiivid, 
näiteks ligipääsetavad tooted või teenused, 
millele kõigil tarbijatel on ligipääs 
samadel või peaaegu samadel tingimustel.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
niivõrd, kuivõrd need ei too kaasa 
ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele.

2. Artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
mõistliku ajavahemiku jooksul ja need ei 
too kaasa ebaproportsionaalset koormust 
asjaomastele ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ettevõtja hinnangulised kulud ja 
tulud võrrelduna eeldatava kasuga 
puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse 
konkreetse toote või teenuse kasutamise 
sagedus ja kestust.

(b) ettevõtja hinnangulised täiendavad 
kulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga 
puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse 
konkreetse toote või teenuse kasutamise 
sagedus ja kestust.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)



PE595.734v03-00 30/67 AD\1125485ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) automaatide eluiga, mis on vajalik 
teenuste osutamiseks;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) alternatiivid, mida reisijateveo 
teenuste osutajad tasuta pakuvad ja 
kättesaadavaks teevad.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriike innustatakse 
pakkuma stiimuleid ja suuniseid, et 
hõlbustada käesoleva direktiivi 
rakendamist. Menetluste ja suuniste 
väljatöötamisel konsulteeritakse 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
puuetega inimeste ja neid esindavate 
organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rakendusaktide vastuvõtmisel 
peetakse alati nõu asjaomaste 
sidusrühmadega, sh puuetega inimesed ja 
neid esindavad organisatsioonid.
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vaadates läbi liidu määrused, 
millega kehtestatakse lennu-, raudtee-, 
vee- ja bussitransporti kasutavate reisijate 
õigused, sealhulgas nende mitmeliigilise 
transpordiga seotud aspektid;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestades ligipääsetavusnõuded, 
mis on seotud sotsiaalsete ja 
kvaliteedikriteeriumidega, mille on 
kehtestanud pädevad asutused 
pakkumismenetluste jaoks avaliku 
reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja 
maanteel vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1370/2007;

(c) kehtestades tõketeta 
ligipääsetavuse nõuded, mis on seotud 
sotsiaalsete, võrdõiguslikkuse ja 
kvaliteedikriteeriumidega, mille on 
kehtestanud pädevad asutused 
pakkumismenetluste jaoks avaliku 
reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja 
maanteel vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1370/2007;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Kui liidu kaasrahastamise 
puudutab tõketeta juurdepääsuga seotud 
transpordi ja telekommunikatsiooni 
taristu projekte, peaksid Euroopa 
ühendamise rahastu, ühtekuuluvus- ja 
piirkondlikud struktuurifondid ning EFSI 
peaks pöörama suuremat tähelepanu 
nende projektide rahalisele toetamisele. 
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 21 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
niivõrd, kuivõrd need ei too käesoleva 
artikli tähenduses kaasa 
ebaproportsionaalset koormust pädevatele 
asutustele.

1. Artiklis 21 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
niivõrd, kuivõrd need ei too käesoleva 
artikli tähenduses kaasa 
ebaproportsionaalset koormust pädevatele 
asutustele või nende poolt tööle võetud 
ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomaste pädevate asutuste 
hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna 
eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, 
võttes arvesse konkreetse toote või teenuse 
kasutamise sagedust ja kestust.

(b) asjaomaste pädevate asutuste 
hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna 
eeldatava kasuga piiratud funktsionaalse 
võimekusega ja puuetega inimeste jaoks, 
võttes arvesse konkreetse toote või teenuse 
kasutamise sagedust ja kestust.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tehiskeskkond, topograafia ja 
kehtivad omandi- ja varaõigused;

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4



AD\1125485ET.docx 33/67 PE595.734v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus on kasutanud 
erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 
konkreetse toote või teenuse puhul, teatab 
ta sellest komisjonile. Teade peab 
sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist.

4. Kui pädev asutus on kasutanud 
erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 
konkreetse toote või teenuse puhul, teatab 
ta sellest komisjonile. Teade peab 
sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist ja 
see tehakse üldsusele kättesaadavaks 
ligipääsetavates vormingutes.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sätted, mille kohaselt luuakse 
terviklik ja piisavate vahenditega 
varustatud tarbijate kaebuste lahendamise 
mehhanism, mis täiendab rakendamist ja 
järelevalvet hõlmavat süsteemi;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kehtestatud sanktsioonid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

2. Kehtestatud sanktsioonid peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad, kuid need ei tohiks pakkuda 
ettevõtjatele alternatiivset võimalust jätta 
täitmata kohustus muuta oma tooted või 
teenused ligipääsetavaks.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kehtestatud karistuste alusel 
sissenõutud summad investeeritakse 
uuesti ligipääsetavusega seotud 
meetmetesse.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad neid 
norme alates [… insert date - six years 
after the entry into force of this Directive].

2. Liikmesriigid kohaldavad neid 
norme alates [… insert date - four years 
after the entry into force of this Directive].

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehiskeskkonda käsitlevaid sätteid 
kohaldatakse kümme aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist ning 
iseteenindusterminale (sealhulgas 
makseterminale, registreerimis- ja 
piletiautomaate) kohaldatakse kaheksa 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 3 lõikes 10 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates ... 
[käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast].

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 3 lõikes 10 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega.

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

6. Artikli 3 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja 
funktsionaalsuse kavandamine 

2. Toote kasutajaliidese ja 
kavandamise funktsionaalsusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide d ja e kohaselt, võetakse nende 
kavandamisel vajaduse korral arvesse 
järgmist:

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt a – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
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vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda kuulmisvõimet;

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) paindlik suurendamine ja
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, elemendid, mille abil on 
kasutajatel võimalik oma piiratud 
nägemisvõimet parandada, sh paindlik
suurendamine ilma sisu või 
funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik
kontrastsus ja heledus ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) visuaalne töörežiim, mis ei nõua 
värvitaju;

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsioon kuuldu selguse 
parandamiseks, sealhulgas paindlikud
võimalused esiplaanil ja taustal oleva heli
eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja 
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taust on olemas eraldi heliribadena;

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(f) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele, sealhulgas 
käsitsetavate toodete puhul elemendid, 
mille abil on kasutajatel võimalik 
kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei 
vaja peenmotoorset juhtimist, nagu 
käsitsemine või tugevad käeliigutused, ega 
korraga rohkem kui ühe juhtseadise 
kasutamist;

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(g) töörežiimid piiratud ulatusvõime ja 
jõu korral, sealhulgas juhul, kui toode on 
eraldiseisev või paigaldatud, peavad 
teabe- ja tööelemendid asuma tavapärases 
ulatuses või peab kasutajal olema 
võimalik neid oma ulatusse panna;

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

(i) elemendid, mis muudavad suhtluse 
ja kasutajapoolse kasutamise lihtsamaks 
ja kergemaks;
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Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kui tootel on elemendid, mis on 
sellele paigaldatud ligipääsetavuse 
eesmärgil, säilitatakse nende elementide 
kasutamisel kasutaja eraelu puutumatus.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet toote 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste 
jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi 
reisijateveo teenused; reisijateveoteenuste 
osutamiseks kasutatavad veebisaidid; 
mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, 
arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas 
teave; iseteenindusterminalid ning pileti- ja 
registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste

Lennu-, bussi-, liiniveo-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenused; 
reisijateveoteenuste osutamiseks 
kasutatavad veebisaidid; 
mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, 
arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas 
teave; Iseteenindusterminalid ning pileti- ja 
registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveo-, liikuvus- ja 
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pakkumiseks turismiteenuste pakkumiseks

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
süsteemide kohta järgmiselt:

(a) tuleb anda juurdepääsetavas 
vormis teavet teenuse toimimise, selle 
tõketeta ligipääsetavuse omaduste ja 
süsteemide kohta järgmiselt:

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave peab olema kättesaadav 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
elektroonilises muus kui 
veebidokumendis, tehes selle alapunkti b 
kohaselt tajutavaks, kasutatavaks, 
arusaadavaks ja töökindlaks;

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) esitada tuleb teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada, 
hõlmates sõidukite ja ümbritseva taristu 
ning tehiskeskkonna ligipääsetavuse, 
samuti teabe abi kohta, mida antakse 
määruste 1107/2006, 1177/2010, 
1371/2007 ja 181/2011 alusel;
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) (iii) elektrooniline teave, 
sealhulgas teenuse kasutamiseks 
vajalikud internetipõhised rakendused, 
tuleb esitada punkti b kohaselt.

(iii) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
kergesti loetavat teksti;

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) esitatakse alternatiivina 
mittetekstilisele sisule, näiteks 
puutetundlikud ekraanid ja häälkäsklust 
pakkuvad võimalused 

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii b) teenuste kättesaadavad 
ligipääsetavustunnused peaksid olema 
loetletud ja selgitatud

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 

(b) veebisaidid, sealhulgas 
reisijateveo-, turismi-, majutus- ja
toitlustusteenuste osutamiseks vajalikud 
veebirakendused peavad olema 
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esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral
ligipääsetavat digitaalset ja elektroonilist 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist. See hõlmab 
vajaduse korral sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatamist 
ligipääsetava digitaalse ja elektroonilise 
alternatiiviga tugeval viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mobiilsidepõhised teenused, 
sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud 
mobiilirakendused peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival 
viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning töökindlal viisil, mis 
võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega 
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtta arvesse funktsioone, tavasid, 
põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis 
on seotud selliste teenuste osutamisega, 
millega soovitakse vastata piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste 
vajadustele;

(c) võtta arvesse funktsioone, tavasid, 
põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis 
on seotud selliste teenuste osutamisega, 
millega soovitakse vastata piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste ja 
puuetega inimeste vajadustele:
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(i) arukad piletimüügisüsteemid 
(elektrooniline reserveerimine, piletite 
broneerimine jne);

(ii) reaalajas esitatav broneeringuinfo 
(ajakavad, teave liiklushäirete, 
ühendusteenuste ja muude 
transpordiliikidega edasi reisimise 
võimaluste jms kohta);

(iii) lisateenusteave (nt teave 
jaamapersonali, rikkis liftide või teenuste 
kohta, mille osutamine ei ole ajutiselt 
võimalik);

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tehiskeskkond, mis on vajalik 
teenuse osutamiseks, peab vastama 
käesoleva lisa X jaos sätestatule.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet teenuse 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogia ja -teenustega, 
tehes seda piiratud funktsionaalse 
võimekusega kasutajate, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate 
sidevahendite abil.
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Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. Reisijateveoteenuste osutamiseks 
kasutatavad veebisaidid

välja jäetud

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – B osa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival 
viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil. 

välja jäetud

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – B osa – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vähemalt veebisaidi sisu, mis 
põhineb järgmistel toimingutel, peab 
vastama punkti a kohastele nõuetele:

(i) juurdepääs sõiduplaanidele, 
soodushindadele ja kombineeritud 
piletitele ning broneerimis- ja 
sõiduhindadele;

(ii) broneerimine või broneeringu või 
reserveerimise muutmine, k.a kõik 
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reisijateveoteenused;

(iii) lennule registreerimine;

(iv) juurdepääs isiklikule reisikavale;

(v) juurdepääs transpordi staatusele;

(vi) juurdepääs isiklikule 
kliendikontole;

(vii) juurdepääs transporditeenuse 
pakkuja kontaktandmetele temaga 
ühenduse võtmiseks;

(viii) juurdepääs pakutava 
transpordiabiga seonduvale teabele.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. Mobiilsideseadmetel põhinevad 
teenused, arukad piletimüügisüsteemid, ja 
reaalajas teave

välja jäetud

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

välja jäetud

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
süsteemide kohta järgmiselt:

välja jäetud

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

välja jäetud

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule; 

välja jäetud

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) (iii) elektrooniline teave, 
sealhulgas teenuse kasutamiseks 
vajalikud internetipõhised rakendused, 
tuleb esitada punkti b kohaselt.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival 
viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

välja jäetud

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. Iseteenindusterminalid ning pileti-
ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste
pakkumiseks 

D. Iseteenindusterminalid ning pileti-
ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveo- ja turismiteenuste
pakkumiseks

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed ja eakad, saaksid 
kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 
viisil, peab toodete kavandamisel ja 
tootmisel arvestama ligipääsetavusega 
eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed ja eakad ning tervise 
tõttu piiratud võimekusega inimesed, 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel järgima 
järgmisi tõketeta ligipääsetavuse nõudeid:
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Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) peab olema kättesaadav rohkem 
kui ühe sensoorse kanali kaudu;

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) arusaadav; (ii) peab olema arusaadav;

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) tajutav; (iii) peab olema tajutav; 

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) peab hõlmama toote 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitust selle kohta, kuidas neid 
aktiveerida ja kasutada, ning toote 
ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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I lisa – V jagu – D osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv) peab olema piisava suurusega ja 
kirjatüübis, mille puhul on piisav kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel, et 
nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toote liidestamine abivahenditega. (d) toode peab olema ühilduv 
abivahendite ja tugitehnoloogiatega, 
sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarsed implantaadid ja kuulmise 
abivahendid. Toode peab võimaldama ka 
isiklike kõrvaklappide kasutamist.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja 
funktsionaalsuse kavandamine 

2. Toote kasutajaliidese ja 
kavandamise funktsionaalsusnõuded

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
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alapunktide b ja c kohaselt, peab nende 
kavandamisel võtma vajaduse korral 
arvesse järgmist:

alapunktide b ja c kohaselt, tuleb need 
vajaduse korral kavandada I jao punkti 2 
kohaselt ning tagada, et:

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) need ei nõua, et 
ligipääsetavuselement oleks sisse 
lülitatud, selleks et kasutaja, kes elementi 
vajab, saaks selle sisse lülitada;

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui reageerimisaeg on piiratud, 
hoiatatakse kasutajat visuaalselt ning 
puudutuse või heli abil ja antakse talle 
võimalus lubatud aega pikendada;

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(c) toode on kasutatav, sealhulgas on 
toote kasutatavad osad, nagu klahvid ja 
juhtseadised, piisava kontrastsusega 
klahvide ja juhtseadiste ning nende tausta 
vahel ning need on kompimise teel 
eristatavad;

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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I lisa – V jagu – D osa – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) võtmete, piletite või kaartide 
andmise puhul peab neil olema 
suunamärk, mis on kompimise teel 
eristatav, kui võtme, pileti või kaardi 
kasutamiseks on oluline selle suund;

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kui toode kasutab kasutaja 
bioloogilisi omadusi, ei tugine see ühe 
konkreetse bioloogilise omaduse 
kasutamisele ainsa võimalusena kasutaja 
tuvastamiseks või toote juhtimiseks.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) infosisu peab olema kättesaadav 
vormingus, mida saab kasutada ka 
teistsuguste abistavate vormingute 
loomiseks, mida kasutajad saavad esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) teave peab olema kättesaadav 
ligipääsetavas veebivormingus, tehes selle 
alapunkti b kohaselt tajutavaks, 
kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) tuleb võimaldada alternatiive (ii) selles esitatakse teenuse 
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mittetekstilisele sisule; ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada, 
ja teave selle kohta, et teenus täiendab 
paljusid tugitehnoloogiaid;

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) (iii) elektrooniline teave, 
sealhulgas teenuse kasutamiseks 
vajalikud internetipõhised rakendused, 
tuleb esitada punkti b kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral 
ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; 
ning viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

(b) veebisaidid ning teenuse 
osutamiseks vajalikud internetipõhised 
rakendused peavad olema ligipääsetavad 
järjepideval ja sobival viisil, võimaldades 
kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja 
arusaamist, nähes ette sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatavuse ning 
pakkudes vajaduse korral ligipääsetava 
elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal 
viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii 
liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mobiilsidepõhised teenused, 
sealhulgas e-kaubanduse teenuste 
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osutamiseks vajalikud mobiilirakendused, 
peavad olema ligipääsetavad järjepideval 
ja sobival viisil, võimaldades 
kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja 
arusaamist, nähes ette sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatavuse ning 
pakkudes vajaduse korral ligipääsetava 
elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal 
viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega 
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(bb) elektroonilised identimis- ja 
julgeolekumeetodid ja makseviisid, mis on 
vajalikud teenuse osutamiseks, peavad 
olema arusaadavad, tajutavad, 
kasutatavad ja töökindlad, õõnestamata 
kasutaja julgeolekut ja eraelu 
puutumatust;

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused 

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet teenuse 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogia ja -teenustega, 
tehes seda piiratud funktsionaalse 
võimekusega kasutajate ja puuetega 
inimeste jaoks ligipääsetavate 
sidevahendite abil.
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Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII a (uus) jagu 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII a JAGU

Majutusteenused

Teenused

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
süsteemide kohta järgmiselt:

(i) teave peab olema kättesaadav 
ligipääsetavas veebivormingus, tehes selle 
alapunkti b kohaselt tajutavaks, 
kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

(ii) selles esitatakse teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada, 
ja teave selle kohta, et teenus täiendab 
paljusid tugitehnoloogiaid;

(b) veebisaidid ning teenuse 
osutamiseks vajalikud veebipõhised 
rakendused peavad olema ligipääsetavad 
järjepideval ja sobival viisil, võimaldades 
kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja 
arusaamist, nähes ette sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatavuse ning 
pakkudes vajaduse korral ligipääsetava 
elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal 
viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega 
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(c) mobiilsidepõhised teenused, 
sealhulgas e-kaubanduse teenuste 
osutamiseks vajalikud mobiilirakendused 
peavad olema ligipääsetavad järjepideval 
ja sobival viisil, võimaldades 
kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja 
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arusaamist, nähes ette sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatavuse ning 
pakkudes vajaduse korral ligipääsetava 
elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal 
viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega 
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(d) elektroonilised identimis- ja 
turvameetodid ja makseviisid, mis on 
vajalikud teenuse osutamiseks, peavad 
olema arusaadavad, tajutavad, 
kasutatavad ja töökindlad, kahjustamata 
kasutaja turvalisust ja eraelu 
puutumatust;

(e) tehiskeskkond tuleb teha puuetega 
inimeste jaoks ligipääsetavaks vastavalt 
XI jaos sätestatud nõuetele;

(i) kõik ühised alad (vastuvõtt, 
sissepääs, vaba aja veetmise rajatised, 
konverentsiruumid jne);

(ii) ruumid vastavalt XI jaos 
sätestatud nõuetele, arvestades, et 
ligipääsetavate ruumide miinimumarv 
asutuse kohta on

– 1 ligipääsetav ruum asutuste 
kohta, kus on kokku vähem kui 20 ruumi;

– 2 ligipääsetavat ruumi asutuste 
kohta, kus on rohkem kui 20, kuid vähem 
kui 50 ruumi;

– 1 täiendav juurdepääsetav ruum 
iga täiendava 50 ruumi kohta.

2. Tugiteenused

Võimaluse korral antakse tugiteenuste 
raames (kasutajatoed, kõnekeskused, 
tehniline tugi, edastusteenused ja 
koolitusteenused) teavet teenuse 
ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse 
kohta tugitehnoloogia ja -teenustega, 
tehes seda piiratud funktsionaalse 
võimekusega kasutajate, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate 
sidevahendite abil.
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Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas
puuetega inimesed ja eakad, saaksid 
kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 
viisil, peab toodete kavandamisel ja 
tootmisel arvestama ligipääsetavusega 
eelkõige järgmiste aspektide puhul:

Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed ja puuetega 
inimesed ning eakad, saaksid kasutada 
tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab toodete kavandamisel ja tootmisel 
järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) arusaadav; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tajutav; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv) piisava suurusega ja kirjatüübiga, 
mille puhul on piisav kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel, et 
nende loetavus oleks eeldatavates 
kasutustingimustes võimalikult suur;

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) tehtud kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
veebiväliste elektrooniliste 
dokumentidena, tehes need tajutavaks, 
kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

(b) toote pakend, sealhulgas sellel 
esitatav teave (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine):

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt b – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) vastama punkti 1 alapunktis a 
sätestatud nõuetele;
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Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt b – punkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) andma lihtsalt ja täpselt teavet 
kasutajatele selle kohta, et toode sisaldab 
ligipääsetavuselemente ja on ühilduv 
tugitehnoloogiaga;

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad vastama 
järgmistele nõuetele:

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele:

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) juhise tekst peab olema 
kättesaadav vormingus, mida saab 
kasutada ka teistsuguste abistavate 
vormingute loomiseks, mida saab esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu; ja

välja jäetud

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule; 

välja jäetud

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) tehtud kättesaadavaks 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
elektroonilises muus kui 
veebidokumendis, tehes need tajutavaks, 
kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) nendes esitatakse toote 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada 
ja et toode on ühilduv paljude 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil;

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii c) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
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kergesti loetavat teksti;

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) toote liidestamine abivahenditega (f) toode on ühilduv paljude liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil kättesaadavate 
abivahendite ja tugitehnoloogiatega, 
sealhulgas selliste 
kuulmistehnoloogiatega nagu 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarsed implantaadid ja kuulmise 
abivahendid.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

Toote kasutajaliidese ja kavandamise 
funktsionaalsusnõuded

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu;

(a) suhtlus ja suunamine rohkem kui 
ühe sensoorse kanali kaudu, sealhulgas:

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt a – alapunkt i (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda nägemisvõimet;

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kui toode pakub auditiivseid teabe-
ja töörežiime, peab toode pakkuma 
vähemalt üht teabe- ja töörežiimi, mis ei 
eelda kuulmisvõimet;

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul. kui toode eeldab 
kasutajatelt hääle kasutamist, pakub 
toode ka vähemalt üht töörežiimi, mis ei 
eelda kasutajatelt suuliselt tekitatava heli, 
nt kõne, vilistamine või klikk, tekitamist;

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) paindlik suurendamine ja
kontrastsus;

(c) kui toode pakub visuaalseid side-
ja töörežiime, elemendid, mille abil on 
kasutajatel võimalik oma piiratud 
nägemisvõimet parandada, sh paindlik
suurendamine ilma sisu või 
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funktsionaalsuse kaotuseta, paindlik
kontrastsus ja heledus ning võimaluse 
korral ka paindlikud võimalused esiplaani 
ja tausta eristamiseks ja seadistamiseks 
ning samuti paindlik vajaliku 
nägemisvälja seadistamine;

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) visuaalne töörežiim, mis ei nõua 
värvitaju;

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) paindlikud võimalused esiplaani ja 
tausta eristamiseks ja seadistamiseks, 
sealhulgas võimalus vähendada taustaheli 
ja suurendada selgust;

(e) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust ja tõhustatud 
helifunktsioon kuuldu selguse 
parandamiseks, sealhulgas paindlikud
võimalused esiplaanil ja taustal oleva heli
eristamiseks ja seadistamiseks, kui hääl ja 
taust on olemas eraldi heliribadena;

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(f) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele, sealhulgas 
käsitsetavate toodete puhul elemendid, 
mille abil on kasutajatel võimalik 
kasutada toodet alternatiivsel viisil, mis ei 
vaja peenmotoorset juhtimist, nagu 
käsitsemine või tugevad käeliigutused, ega 
korraga rohkem kui ühe juhtseadise 
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kasutamist;

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(g) töörežiimid piiratud ulatusvõime ja 
jõu korral, sealhulgas juhul, kui toode on 
eraldiseisev või paigaldatud, peavad 
teabe- ja tööelemendid asuma tavapärases 
ulatuses või peab kasutajal olema 
võimalik neid oma ulatusse panna;

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(h) kui toode pakub visuaalseid 
töörežiime, pakub toode vähemalt üht 
teaberežiimi, mis vähendab 
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimalust;

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest. 

(i) elemendid, mis muudavad suhtluse 
ja kasutajapoolse kasutamise lihtsamaks 
ja kergemaks;

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – lõige 2 – punkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kui tootel on elemendid, mis on 
sellele paigaldatud ligipääsetavuse 
eesmärgil, säilitatakse nende elementide 
kasutamisel kasutaja eraelu puutumatus;

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – B osa – lõige 1– punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teha ligipääsetavaks tehiskeskkond, 
kus teenust osutatakse, sealhulgas 
transporditaristu, vastavalt C osale, ilma et 
see piiraks nende riiklike ja liidu 
õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad 
rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja 
arheoloogiaväärtuste kaitset;

(a) teha ligipääsetavaks tehiskeskkond, 
kus teenust osutatakse, sealhulgas 
piiriülene ja mitmeliigiline 
transporditaristu, vastavalt C osale, ilma et 
see piiraks nende riiklike ja liidu 
õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad 
rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja 
arheoloogiaväärtuste kaitset;

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – B osa – lõige 1– punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) transporditeenuste puhul tuleb 
tagada ratastoolide ja pimedate isikute 
saatekoerte tasuta ja nõuetekohane 
transportimine.

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – X jagu – lõik 1– punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teenuseosutaja vastutusalas 
olevate seotud välisalade ja vahendite 
kasutamine;

(a) seotud välisalade ja vahendite 
kasutamine;
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Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – X jagu – lõik 1– punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teenuse osutamisel kasutavate 
seadmete ja vahendite kasutamine;

(g) toote või teenuse osutamisel 
kasutavate seadmete ja vahendite 
kasutamine;
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