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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavuse kohta
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0721),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0394/2012),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

– pärast Regioonide Komiteega konsulteerimist,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

avaliku sektori asutuste veebisaitide 
käideldavuse kohta

avaliku sektori asutuste veebisaitide ja 
avalikke põhiteenuseid osutavate üksuste 
veebisaitide käideldavuse kohta

Or. en

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Veebi käideldavus hõlmab põhimõtteid 
ja tehnikaid, mida tuleb järgida veebisaidi 
konstrueerimisel, et teha kõnealuste 
veebisaitide sisu käideldavaks kõikidele 
kasutajatele, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimestele. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, vormide allalaadimist ja 
kahesuunalist suhtlust, nt digitaalsete 
vormide töötlemine, autentimine ning 
tehingud, nagu juhtumite käsitlemine ja 
maksed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste 
veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda.

(13) Killustatuse kõrvaldamiseks on vaja 
ühtlustada riigisiseseid meetmeid liidu 
tasandil, toetudes avaliku sektori asutuste
ja avalikke põhiteenuseid osutavate 
üksuste veebisaitide käideldavuse nõudeid 
käsitlevale kokkuleppele. See vähendaks 
veebisaitide arendajate ebakindlust ja 
soodustaks koostalitlust. Kasutades 
tehnoloogianeutraalseid 
käideldavusnõudeid, ei pidurdata 
innovatsiooni, vaid pigem soodustatakse 
seda.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kodanikud saaksid avaliku sektori 
internetiteenustele laialdasema 
juurdepääsu ning neile osutataks teenuseid 
ja antaks teavet, mis võimaldab nautida 
kõikjal liidus oma õigusi, eelkõige õigust 
liikuda ja elada vabalt liidu territooriumil 
ning asutamisvabadust ja vabadust osutada 
teenuseid.

(15) Kodanikud saaksid internetipõhistele 
avalikele teenustele laialdasema 
juurdepääsu ning neile osutataks teenuseid 
ja antaks teavet, mis võimaldab nautida 
kõikjal liidus oma õigusi, eelkõige õigust 
liikuda ja elada vabalt liidu territooriumil 
ning asutamisvabadust ja vabadust osutada 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et teatavat tüüpi avaliku 
sektori asutuste veebisaidid, mis on 
avalikkusele väga olulised, tehakse 
käideldavaks ühistel tingimustel.
Kõnealused veebisaiditüübid määrati 
kindlaks 2001. aasta e-valitsust käsitlevas 
võrdlusuuringus, mida on kasutatud lisas
esitatud loetelu alusena.

(19) Käesoleva direktiivi eesmärk peaks 
olema tagada, et kõik avaliku sektori 
asutuste ja avalikke põhiteenuseid 
osutavate üksuste veebisaidid, mis on 
avalikkusele väga olulised, tehakse 
käideldavaks ühistel tingimustel. Nende 
veebisaitide tüübid, mida haldavad 
üksused, kes osutavad käesoleva 
direktiiviga hõlmatud põhiteenuseid, 
tuleks loetleda lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20



PE513.011v01-00 8/31 PR\937414ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
veebi käideldavuse nõuded teatavat tüüpi
avaliku sektori asutuste veebisaitidele.
Asjaomaste veebisaitide kõnealustele 
nõuetele vastavuse hõlbustamiseks on vaja 
ette näha asjaomaste veebisaitide 
vastavuseeldus, kui need on kooskõlas 
ühtlustatud standarditega, mis on 
kõnealuseid nõudeid käsitlevate 
üksikasjalike tehniliste kirjelduste 
väljendamiseks koostatud ja avaldatud 
vastavalt Euroopa standardimist käsitlevale 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele
(EL) nr 1025/2012, millega muudetakse 
nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 
95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 
2009/105/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks otsus 87/95/EMÜ ja otsus nr 
1673/2006/EÜ. Kõnealuse määruse 
kohaselt võivad liikmesriigid ja Euroopa 
Parlament esitada vastuväiteid ühtlustatud 
standarditele, mis ei vasta nende hinnangul 
täielikult käesolevas direktiivis sätestatud
veebi käideldavuse nõuetele.

(20) Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
veebi käideldavuse nõuded kõigile avaliku 
sektori asutuste ning avalikke 
põhiteenuseid osutavate üksuste
veebisaitidele. Asjaomaste veebisaitide 
kõnealustele nõuetele vastavuse 
hõlbustamiseks on vaja ette näha 
asjaomaste veebisaitide vastavuseeldus, kui 
need on kooskõlas ühtlustatud 
standarditega, mis on kõnealuseid nõudeid 
käsitlevate üksikasjalike tehniliste 
kirjelduste väljendamiseks koostatud ja 
avaldatud vastavalt Euroopa standardimist 
käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EL) nr 1025/2012. Kõnealuse 
määruse kohaselt võivad liikmesriigid ja 
Euroopa Parlament esitada vastuväiteid 
ühtlustatud standarditele, mis ei vasta 
nende hinnangul täielikult käesolevas 
direktiivis sätestatud veebi käideldavuse 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii avaliku sektori 
asutuse veebisaidi esialgsel 
konstrueerimisel kui ka selle sisu edasisel 
värskendamisel. Ühtlustatud 
järelevalvemetoodika hõlmab veebisaidi 

(24) Vastavust veebi käideldavuse nõuetele 
tuleks pidevalt jälgida nii asjaomase
veebisaidi esialgsel konstrueerimisel kui ka 
selle sisu edasisel värskendamisel.
Ühtlustatud järelevalvemetoodika hõlmab 
veebisaidi käideldavuse nõuetele vastavuse 
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käideldavuse nõuetele vastavuse kontrolli, 
mida tehakse kõikides liikmesriikides 
ühtsetel alustel, representatiivse valimi 
kontrolli ja järelevalve korrapärasust.
Liikmesriigid peavad esitama igal aastal 
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta.

kontrolli, mida tehakse kõikides 
liikmesriikides ühtsetel alustel, 
representatiivse valimi kontrolli ja 
järelevalve korrapärasust. Liikmesriigid 
peavad esitama korrapäraselt igal aastal 
aruande järelevalve tulemuste ja üldisemalt 
käesoleva direktiivi kohaldamisel võetud 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selleks et tagada, et asjaomased 
veebisaidid tehakse käideldavaks 
käesolevas direktiivis sätestatud veebi 
käideldavuse nõuete kohaselt, tuleks 
komisjonile delegeerida volitus võtta vastu 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 eesmärgiga
täpsustada vajaduse korral kõnealuseid 
nõudeid ja määrata kindlaks Euroopa
standard või selle osad, millele vastavus 
loob ühtlustatud standardi puudumisel 
eelduse, et asjaomased veebisaidid 
vastavad veebi käideldavuse nõuetele. Eriti 
tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(26) Selleks et tagada, et asjaomased 
veebisaidid tehakse käideldavaks 
käesolevas direktiivis sätestatud veebi 
käideldavuse nõuete kohaselt ning see, et 
need nõuded on kõigi direktiivi 
rakendamisse kaasatud sidusrühmade, 
sealhulgas väliste veebiarendajate ja 
ametiasutuste siseste töötajate jaoks 
selged ja mõistetavad, tuleks komisjonile 
delegeerida volitus võtta vastu õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 eesmärgiga lisada
vajaduse korral täiendavaid üksikasju 
seoses kõnealuste nõuetega, ilma neid 
muutmata, ja määrata kindlaks Euroopa
standardid või nende osad, millele 
vastavus loob ühtlustatud standardi 
puudumisel eelduse, et asjaomased 
veebisaidid vastavad veebi käideldavuse 
nõuetele. Eriti tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt avaliku sektori asutuste veebisaitide 
käideldavuse ühtlustatud turu loomist, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
sest see nõuab praegu liikmesriikide 
õigussüsteemides kehtivate paljude 
erinevate eeskirjade ühtlustamist, ning seda 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärgi saavutamiseks,

(28) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt avaliku sektori asutuste ja avalikke 
põhiteenuseid osutavate üksuste
veebisaitide käideldavuse ühtlustatud turu 
loomist, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada, sest see nõuab praegu 
liikmesriikide õigussüsteemides kehtivate 
paljude erinevate eeskirjade ühtlustamist, 
ning seda saab paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärgi saavutamiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust 
kõikide kasutajate, eelkõige piiratud 
funktsionaalse võimekusega, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada liikmesriikide õigus- ja 
haldusnorme, milles käsitletakse avaliku 
sektori asutuste ja avalikke põhiteenuseid 
osutavate üksuste veebisaitide 
käideldavust kõikide kasutajate, sealhulgas 
puuetega inimeste jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele kuuluvate veebisaitide sisu, 
mille tüübid on täpsustatud lisas.

2. Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mille 
kohaselt liikmesriigid teevad 
kättesaadavaks selliste avaliku sektori 
asutustele ja avalikke põhiteenuseid 
osutavatele üksustele kuuluvate 
veebisaitide sisu, mille tüübid on 
täpsustatud lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi avaliku sektori
veebisaitidele.

3. Liikmesriigid võivad laiendada 
käesoleva direktiivi reguleerimisala muud 
kui lõikes 2 osutatud tüüpi veebisaitidele.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Direktiivi ei kohaldata 
mikroettevõtjate suhtes, kes on 
määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ mikroettevõtjate, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
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määratluse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) „avaliku sektori asutus” – riigi, 
piirkondlikud või kohalikud asutused, 
avalik-õiguslikud isikud, nagu on 
määratletud direktiivi 2004/18/EÜ artikli 
1 punktis 9, ning ühest või mitmest 
kõnealusest asutusest või avalik-
õiguslikust isikust koosnevad ühendused;

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 b) „avaliku sektori asutuste 
veebisaidid” – veebisaidid, mida 
arendavad, tellivad, haldavad või 
kaasrahastavad avaliku sektori asutused;

Or. en

Muudatusettepanek 16

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

(-1 c) „avalikke põhiteenuseid osutavate 
üksuste hallatavad veebisaidid” – lisas 
osutatud veebisaidid;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „asjaomased veebisaidid” – käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõikes 2 osutatud 
veebisaidid;

(1) „asjaomased veebisaidid” – kõik
käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 2 
osutatud veebisaitide versioonid, 
sealhulgas veebisaidid, millele pääseb 
juurde mobiilseadmega või mõne muu 
vahendiga;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „veebisaitide sisu” – teave, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju;

(2) „veebisaitide sisu” – teave ja 
kasutajaliidese komponendid, mis 
edastatakse kasutajale kasutajaagendi 
kaudu, sealhulgas kood või märgistus, 
millega määratletakse sisu struktuur, esitus 
ja vastastikune mõju. Veebisaitide sisu 
hõlmab nii tekstilist kui ka mittetekstilist 
teavet, dokumentide ja vormide 
allalaadimist ning kahesuunalist suhtlust, 
nt digitaalsete vormide töötlemine ning 
autentimis-, identifitseerimis- ja 
makseprotsesside lõpuleviimine. 
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Veebisaitide sisu hõlmab ka veebisaitide 
kaudu, näiteks veebilinkide kaudu 
osutatavaid asjaomase veebisaidi väliseid 
funktsioone tingimusel, et väline veebisait 
on ainuke vahend teabe edastamiseks ja 
teenuse osutamiseks tarbijale;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisisu kasutajatele, sealhulgas 
veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda;

(3) „kasutajaagent” – tarkvara, mis otsib ja 
esitab veebisaidi sisu kasutajatele, 
sealhulgas veebibrauserid, meediapleierid, 
lisandmoodulid ja muud programmid, mis 
aitavad veebisaidi sisu otsida, tajustada ja 
sellega suhelda, sõltumatult seadmest, 
mida kasutatakse sisuga suhtlemiseks;
Kui mobiilirakendus pakub asjaomase 
veebisaidiga samaväärset või tõhustatud 
teenuste kogumit, nagu asjaomane 
veebisait, kohaldatakse definitsiooni ka 
selliste mobiilirakenduste liideste ja 
toimimise suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „avaliku sektori asutus” – riigi, 
piirkondlikud või kohalikud asutused, 
avalik-õiguslikud isikud, nagu on 
määratletud direktiivi 2004/18/EÜ artikli 
1 punktis 9, ning ühest või mitmest 

välja jäetud
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kõnealusest asutusest või avalik-
õiguslikust isikust koosnevad ühendused.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „veebi käideldavus” – põhimõtted ja 
tehnilised lahendused, mida tuleb järgida 
asjaomase veebisaidi konstrueerimisel, et 
teha kõnealuste veebisaitide sisu 
käideldavaks kõikidele kasutajatele, 
eelkõige puuetega inimestele. Veebi 
käideldavus viitab eelkõige põhimõtetele 
ja tehnikatele, millega edendatakse 
kasutajapoolset tajumist, navigatsiooni, 
toimimist, kasutamist, koostoimimist ja 
mõistmist, ning mis hõlmab 
tugitehnoloogiat ja augmentatiivseid ja 
alternatiivseid suhtlusvahendeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) „tugitehnoloogia” – kõik elemendid, 
varustuse osad või tootesüsteemid, mis on 
äriliselt omandatud või mida on 
muudetud või kohandatud, et suurendada, 
säilitada või parandada puuetega isikute 
toimimissuutlikkust.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist, 
kasutamist ja mõistmist, nähes ette sisu 
esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse 
ning pakkudes vajaduse korral käideldava 
elektroonilise alternatiivi;

(a) järjepideval ja sobival viisil, 
võimaldades kasutajapoolset tajumist,
navigatsiooni, kasutamist, koostoimimist
ja mõistmist, nähes ette sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatavuse ning 
pakkudes vajaduse korral käideldava 
elektroonilise alternatiivi;

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viisil, mis võimaldab koostalitlust 
paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

(b) viisil, mis lubab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii 
liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad lõike 1 sätted 
hiljemalt 31. detsembriks 2015.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 8 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et täpsustada vajaduse korral
täiendavalt lõikes 1 osutatud veebi 
käideldavuse nõudeid.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 8 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et esitada vajaduse korral
täpsustavad üksikasjad seoses lõikes 1 
osutatud veebi käideldavuse nõuetega ilma 
neid nõudeid muutmata.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kannavad hoolt, et 
asjaomased veebisaidid esitaksid kinnituse 
oma käideldavuse, eelkõige käesoleva 
direktiivi nõuetele vastavuse kohta ja 
annaksid kasutajatele võimaluse korral 
käideldavusega seotud täiendavat teavet.

1. Liikmesriigid tagavad, et asjaomased 
veebisaidid esitaksid kinnituse oma 
käideldavuse, eelkõige käesoleva direktiivi 
nõuetele vastavuse kohta ja annaksid 
kasutajatele võimaluse korral 
käideldavusega seotud täiendavat teavet.
Teave esitatakse juurdepääsetavas vormis. 

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad võtma meetmeid, 
et soodustada artiklis 3 sätestatud veebi 
käideldavuse nõuete kohaldamist lisaks 

2. Liikmesriigid peavad võtma meetmeid, 
et soodustada artikli 3 punktis 1 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuete kohaldamist 
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asjaomastele veebisaitidele ka kõikide 
muude avaliku sektori asutuste
veebisaitide suhtes ja eelkõige selliste
avaliku sektori asutuste veebisaitide 
suhtes, mis kuuluvad kehtivate siseriiklike 
õigusaktide või veebi käideldavust 
käsitlevate asjakohaste meetmete 
kohaldamisalasse.

lisaks asjaomastele veebisaitidele ka 
kõikide muude veebisaitide suhtes ja 
eelkõige selliste veebisaitide suhtes, mis 
kuuluvad kehtivate siseriiklike õigusaktide 
või veebi käideldavust käsitlevate 
asjakohaste meetmete kohaldamisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd sektori ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et 
vaadata artikli 7 lõikes 4 osutatud iga-
aastase aruandluse eesmärgil läbi turu- ja 
tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse 
alased edusammud ning vahetada parimaid 
tavasid.

4. Liikmesriigid peavad tegema komisjoni 
kaasabil liidu tasandil koostööd sektori ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et 
vaadata artiklis 7 a osutatud korrapärase
aruandluse eesmärgil läbi turu- ja 
tehnoloogiaarengud ja veebi käideldavuse 
alased edusammud ning vahetada parimaid 
tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve ja aruandlus Järelevalve

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kontrollivad pidevalt 
asjakohaste veebisaitide vastavust veebi 
käideldavuse nõuetele, kasutades lõikes 4 
sätestatud metoodikat. 

1. Liikmesriigid kontrollivad pidevalt 
asjakohaste veebisaitide vastavust veebi 
käideldavuse nõuetele, kasutades lõikes 4 
sätestatud metoodikat. Selleks määrab 
liikmesriik pädeva asutuse. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni määratud pädevatest 
asutustest 30. juuniks 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Määratud pädev asutus vastutab ka 
selliste kaebuste menetlemise eest, mille 
on esitanud kasutajad või muud huvitatud 
osapooled seoses artikli 3 lõikes 1 
osutatud veebi käideldavuse nõuete 
rikkumisega asjaomaste veebisaitide 
puhul.
Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et teavitada kasutajaid või muid huvitatud 
osapooli esimeses lõigus osutatud 
võimalusest esitada kaebus määratud 
pädevale asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon loob komisjoni ja 
liikmesriikide poolt nimetatud esindajatest 
koosneva töörühma, kes kohtub komisjoni 
kutsel korrapäraselt, et arutada käesoleva 
direktiivi kohaldamise tulemuste 
kontrollimist ja sellega seotud parimate 
tavade vahetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad esitama lõike 4 
kohaselt tehtud kontrollimiste tulemuste 
kohta igal aastal aruande, mis sisaldab 
mõõtmisandmeid ja vajaduse korral 
artikli 1 lõikes 3 osutatud veebisaitide 
loetelu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealune aruanne hõlmab ka artikli 6 
kohaselt võetud meetmeid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
metoodika, et kontrollida asjaomaste 
veebisaitide vastavust artiklis 3 sätestatud 
veebi käideldavuse nõuetele. Kõnealune 
metoodika on läbipaistev, ülekantav, 
võrreldav ja reprodutseeritav ning see 
kehtestatakse tihedas konsulteerimises 
asjaomaste tööstusvaldkonna ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmadega, mis 
hõlmavad eelkõige puuetega isikute 
esindusorganisatsioone. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealune 
metoodika avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriikidelt komisjonile esitatava 
aruandluse korra kehtestab komisjon 
rakendusaktidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 9 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Aruandlus

1. Liikmesriigid esitavad korrapäraselt 
komisjonile artikli 7 kohaselt tehtud 
kontrollimiste tulemuste kohta aruande, 
mis sisaldab mõõtmisandmeid ja vajaduse 
korral artikli 1 lõikes 3 osutatud 
veebisaitide loetelu. Aruanne avaldatakse 
hõlpsasti juurdepääsetavas vormis.
2. Aruandes käsitletakse ka artikli 6 
kohaselt võetavaid meetmeid, sealhulgas 
asjaomaste pädevate asutuste poolt 
kontrolli alusel tehtavaid võimalikke 
üldisi järeldusi.
3. Liikmesriikidelt komisjonile esitatava 
aruandluse korra kehtestab komisjon 
rakendusaktidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 9 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
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nende rakendamine. Need sanktsioonid 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.
Liikmesriigid teevad need sätted hiljemalt 
30. juuniks 2014 komisjonile teatavaks ja 
teavitavad teda viivitamata kõikidest 
nende hilisematest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kohaldavad artikli 3 
lõikes 1 osutatud meetmeid vastavalt oma 
haldus-, institutsioonilisele ja 
õigusraamistikule kõikide veebisaitide 
suhtes,
(a) mis kuuluvad riikliku tasandi avaliku 
sektori asutustele 31. detsembriks 2016;
(b) mis kuuluvad piirkondliku tasandi 
avaliku sektori asutustele 31. detsembriks 
2018;
(c) mis kuuluvad kohaliku tasandi avaliku 
sektori asutustele 31. detsembriks 2020;
(d) mida haldavad 31. detsembril 2020 
üldsusele põhiteenuseid osutavad 
üksused, kelle tüübid on täpsustatud lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
kohaldamise läbi kolme aasta jooksul 
alates selle jõustumisest.

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 
kohaldamise läbi ja esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt ...* Aruandes hinnatakse seda, 
kas direktiiv on saavutanud oma 
eesmärgid, eelkõige seoses veebisaitide 
käideldavuse tõhustamisega, võttes 
arvesse tehnoloogiate lähenemist ja 
muude tehnoloogiate ja seadmete 
kasutamist juurdepääsuks võrgupõhisele 
infosisule.
___________
*Väljaannete talitus: palun sisestage 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutuste veebisaitide 
tüübid

Avalikke põhiteenuseid osutavatele 
üksuste veebisaitide tüübid

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Tulumaks: deklaratsioon, maksuteade (1) Gaasi-, kütte-, elektri-, veeteenused

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tööhõiveametite osutatavad 
tööotsimise teenused

(2) Transpordiga seotud teenused

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Sotsiaalkindlustushüvitised: 
töötushüvitised, lapsetoetused, ravikulud 
(hüvitamine või otsene hüvitamine), 
stipendiumid

(3) Postiteenused

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Isiklikud dokumendid: passid või 
juhiload

(4) Elektroonilised sidevõrgud ja -
teenused

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Mootorsõidukite registreerimine (5) Põhilised pangandus- ja 
kindlustusteenused (näiteks 
põhimaksekontod, koduvara ja 
hoonekindlustus, elu- või 
tervisekindlustus)

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ehitusloa taotlus (6) Alg-, kesk- ja kõrgharidus

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Politseiavaldus, nt varguse korral (7) Õigusaktidest tulenevad ning 
täiendavad sotsiaalse kaitse süsteemid 
erisugustes korraldusvormides 
(vastastikusel abil või professionaalsel 
teenusel põhinevad), mis pakuvad kaitset 
põhiliste eluriskide puhul, näiteks 
haiguste, vanaduse, tööõnnetuste, töötuse, 
pensioni ja puuetega seotud riskid

Or. en
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avalikud raamatukogud, nt kataloogid 
ja otsinguvahendid

(8) Terviseteenused

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Sünni- või abielutunnistuste 
taotlemine ja väljastamine

(9) Lapsehooldusteenused

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kõrgkooli või ülikooli astumine (10) Muud otseselt üldsusele osutatavad 
põhiteenused, et lihtsustada sotsiaalset 
kaasamist ja kaitsta põhiõigusi (näiteks 
abiteenused isikutele, kes seisavad silmitsi 
selliste isiklike kriisidega nagu võlad ja 
töötus, reintegreerimis- või 
rehabiliteerimisteenused, 
sotsiaaleluasemeteenus ebasoodsas 
olukorras olevate kodanike või sotsiaalselt 
vähem arenenud rühmade jaoks)
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Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Teade elukoha muutmise kohta välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terviseteenused: interaktiivne 
nõustamine teenuste kättesaadavuse 
kohta, internetiteenused patsientidele, 
vastuvõtuaegade registreerimine.

välja jäetud

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Teavet ja teenuseid osutatakse digitaalsel ajastul järjest rohkem veebipõhiselt. Avaliku ja 
erasektori veebisaitide arv suureneb järjest kiiremini. Tänapäeval on ainuüksi 761 000 avaliku 
sektori veebisaiti, mis pakuvad juurdepääsu teabele ja teenustele. Siiski on vähem kui 10% 
ELi veebisaitidest veebi käideldavuse nõuete kohaselt käideldavad.

ELi veebi käideldavuse turul tegutseb rohkem kui 175 000 ettevõtet. Umbes miljoni 
veebiarendustööstuses töötava isiku tekitatavat käivet hinnatakse 144 miljardile eurole. ELile 
avalduv majanduslik mõju ja suur lõhe mittekäideldavate veebisaitidega muudab veebi 
käideldavuse tulutoovaks äriks sotsiaalvaldkonnas, millel on märkimisväärne potentsiaal 
majanduskasvu ja kaasamise valdkonnas. Seega saab veebi käideldavusega veelgi arendada 
ühtset turgu ja teha teenused kõikidele ELi kodanikele laiemalt kättesaadavaks.

Veebi käideldavus on tähtis, sest see teeb veebisaidid kõikide, sealhulgas puuetega isikute 
jaoks kasutatavaks. Üldsusele põhiteenuseid osutavad avaliku sektori organid ja üksused 
peavad kohaldama kõikehõlmavat veebi käideldavuse tava, et täita oma kohustusi kõikide 
kodanike ees. 

Poliitiline taust

ELi institutsioonid on teinud siiani edusammude tugevdamiseks ja veebi käideldavuse 
edendamiseks palju jõupingutusi: Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020; e-
valitsuse tegevuskava 2011–2015; Euroopa digitaalarengu tegevuskava, ELi 
rahastamisprogrammid veebi käideldavuse tehnoloogiliste lahenduste alaste teadusuuringute 
ja arendustegevuse toetamiseks. Lisaks sisaldab läbi vaadatav riigihankedirektiiv viited veebi 
käideldavusele. Liikmesriigid on võtnud kohustuseks parandada avaliku veebisaitide üldist 
käideldavust. Eelkõige on Riia ministrite deklaratsioonis rõhutatud, et kõik avalikud 
veebisaidid peaksid olema 2010. aastaks käideldavad. 

Kuigi liikmesriigid on juba esitanud veebi käideldavuse teemalisi õigusakte või võtnud muid 
meetmeid, on siseturul endiselt tõkkeid, mida põhjustavad märkimisväärselt erinevad riiklikud 
lähenemised kogu Euroopa Liidus.

Komisjoni ettepanek

Eelnevat arvestades on komisjon esitanud ettepaneku võtta vastu direktiiv avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavuse kohta (COM(2012)0721). Direktiivi eelnõus kehtestatakse 
konkreetsed tehnilised sätted, mille kohaselt liikmesriigid teevad käideldavaks teatavat tüüpi 
avaliku sektori asutuste (mis annavad teavet ja osutavad teenuseid, mis on olulised kodanike 
osalemiseks majandus- ja ühiskondlikus elus) veebisaitide sisu. Direktiivi eesmärk on 
ühtlustada avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavust käsitlevaid liikmesriikide õigus-
ja haldusnorme, määrates kindlaks ühtlustatud nõuded.

Raportööri seisukoht
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Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu direktiiv ja selle tunnistamise 
üle, et ELi avaliku sektori riiklikke meetmeid tuleb ühtlustada, et lõpetada veebi käideldavuse 
turu killustatus ja kaotada sellel valitsev ebakindlus. 

Kuigi raportöör toetab direktiivi eelnõu eesmärke, on ta siiski seisukohal, et komisjoni välja 
pakutud meetmed ei ole piisavad ega ulatuslikud, et liikuda tulemuslikult ühtse turu 
lõpuleviimise poole. Lisaks on ta teadlik sellest, et juurdepääs teabele on ainult üks paljudest 
tõketest, mida eelkõige puuetega isikud oma igapäevaelus kogevad. Seepärast teeb raportöör 
oma raporti projektis ettepaneku laiendada direktiivi kohaldamisala ning rakendada 
täiendavaid järelevalve-, aruandlus- ja jõustamismeetmeid, mis võimaldaksid kaotada 
õigusakti sõnastuses olevad puudused.

Sisu ja reguleerimisala

Artiklis 1 määratletakse direktiivi reguleerimisala ja osutatakse selliste avaliku sektori 
asutuste 12 veebisaiditüübi loetelule, mis 2001. aasta e-valitsust käsitleva võrdlusuuringu 
kohaselt on olulised kodanike osalemiseks majandus- ja ühiskondlikus elus. Siiski ei ole 
veebisaiditüüpide loetelu ammendav ja ei hõlma suuremat osa üldsusele osutavatest avalikest 
ja põhiteenustest. 

Euroopa Komisjon viitab hüpoteetilisele ülekanduvale mõjule, mis avaldub teistele avaliku 
sektori asutuste poolt käideldavaks tehtavatele veebisaitidele. Raportöör avaldab muret selle 
pärast, et ülekanduva mõju mehhanism ei tooks soovitud mõju, sest see põhineb vabatahtlikul 
järgimisel. Strateegia ei ole näidanud oma toimivust ja seda ei toeta tõendid.

Seetõttu püüab raportöör sulgeda lõhet komisjoni lähenemise ja tänapäeval kiiresti muutuva 
teavitamise ja kommunikatsiooni tegelikkuse vahel. Ta teeb ettepaneku lisada direktiivi 
reguleerimisalasse kõik avaliku sektori asutuste veebisaidid ja kohaldada seda järk-järgult 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 2020. aastaks. Peale selle tuleks lisada piiratud arv 
selliste üksuste veebisaite, kes osutavad üldsusele põhiteenuseid, ja rakendada 2020. aastaks. 
Lisas on esitatud üldsusele põhiteenuseid osutavate üksuste hallatavate veebisaiditüüpide 
loetelu. 

Uus reguleerimisala kajastaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsioonis ning Euroopa digitaalarengu tegevuskavas kehtestatud siduvaid kohustusi e-
kaasatuse ja turu usaldusväärsuse seisukohalt tähtsa tõketeta juurdepääsu edendamiseks. 

Mõisted

Komisjoni pakutud definitsioonid ei kajasta märkimisväärseid tehnoloogilisi arenguid. 
Sidusteavet- ja teenuseid saadakse järjest rohkem lauaarvutite asemel käeshoitavate 
mobiilisidevahendite abil. Mobiilsidevahendid, samuti veebisaitide omanike kavandatud 
mobiilsidevõrgu rakendused on muutumas kõige populaarsemateks kliendirakendusteks. 
Seetõttu tuleks direktiivi artiklis 2 esitatud mõistete „asjaomane veebisait”, „veebisaidi sisu” 
ja „kasutajaagent” definitsioonides seda asjaolu selgelt arvesse võtta. 

Lisaks teeb raportöör ettepaneku tugevdada mõiste „veebisaidi sisu” definitsiooni ja lisada 
eelkõige veebisaitide kaudu pakutavad funktsioonid, mis asuvad asjaomasest avalikust 
asutusest või üksusest väljaspool, eeldusel et see väline veebisait on ainuke kanal, mille kaudu 
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pakutakse kasutajale teavet ja teenuseid. 

Veebi käideldavuse nõuded

Raportöör toetab ambitsioonikat lähenemisviisi ja seetõttu toetab avaliku sektori asutuste 
veebisaitide ja põhiteenuste osutamisega üldsusele seotud muude kasutajaagentidega üksuste 
veebisaitide koostalitlusvõimet. Koostalitluse võimaldamine on tähtis isikute jaoks, kes 
kasutavad veebisaitidele juurdepääsuks tugitehnoloogiat.

Järelevalve ja aruandlus

Artiklis 7 määratletakse liikmesriikide järelevalve- ja aruandluskohustus seoses veebisisu 
korrapärase ajakohastamisega. Komisjon peaks kehtestama alusmeetodi, konsulteerides 
tihedalt asjaomaste tööstuse ja kodanikuühiskonna sidusrühmadega ning lähtudes 
läbipaistvatest, ülekantavatest ja representatiivsetest põhimõtetest. Raportöör soovitab sisse 
viia kaks eraldi artiklit järelevalve ja aruandluse kohta, et tagada kahe kohustuse ja suurema 
loetavuse selge eristamine.

Raportöör tunneb heameelt selle üle, et komisjon kehtestas pideva järelevalve. Liikmesriigid 
määravad järelevalve eest vastutava pädeva asutuse, kes menetleb kaebusi, mille on esitanud 
kasutajad või muud huvitatud osapooled seoses artikli 3 lõikes 1 osutatud veebi käideldavuse 
nõuete rikkumisega asjaomaste veebisaitide puhul. 

Läbipaistvuse huvides nähakse järelevalvevahendile lisaks ette avatud andmete vahend, mille 
raames liikmesriigid annavad aru avalikult teostatud järelevalve tulemustest. Selle raames 
kohtub komisjoni kutsel korrapäraselt komisjoni ja liikmesriikide poolt nimetatud esindajatest 
koosnev töörühm, et arutada käesoleva direktiivi kohaldamise tulemuste kontrollimist ja 
sellega seotud parimate tavade vahetamist. 

Raportöör tunnustab subsidiaarsuse põhimõtet, mille kohaselt on liikmesriikidel oluliste 
näitajate rakendamisel märkimisväärne otsustusõigus. Seega võtavad liikmesriigid kõik 
meetmed, et luua tulemuslik jõustamismehhanism, millega kehtestatakse eeskirjad riiklike 
sätete rikkumisel kohaldatavate tulemuslike ja proportsionaalsete sanktsioonide kohta. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile nendest sätetest hiljemalt 30. juuniks 2014.

Delegeeritud õigusaktid

Euroopa Komisjon tahab saada volitusi delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks, et 
täpsustada vajaduse korral artiklis 3 sätestatud veebi käideldavuse ühtlustatud nõuet. 

Raportöör väljendab muret selle pärast, et artiklis 3 sätestatud nõuete muutmisel muudetaks 
ka direktiivi põhisisu. Seetõttu soovitab raportöör piirata delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitusi ainult konkreetsete olukordade ja eesmärkidega, ilma nõudeid 
muutmata.


