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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen saavutettavuudesta
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0721),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0394/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
otsikko

Komission teksti Tarkistus

julkisen sektorin elinten verkkosivustojen julkisen sektorin elinten ja peruspalveluja 
tarjoavien yhteisöjen verkkosivustojen 

                                               
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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saavutettavuudesta saavutettavuudesta

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Verkkosisällön saavutettavuudella 
tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, 
joita olisi noudatettava verkkosivustojen 
kehittämisessä, jotta sivustojen sisältö 
olisi kaikkien ja erityisesti 
toimintarajoitteisten ja vammaisten 
henkilöiden käytettävissä. 
Verkkosivustojen sisältöön kuuluu 
tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, 
lomakkeiden lataamista ja 
kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyä, 
todentamista sekä tapausten käsittelyn ja 
maksujen suorittamisen kaltaisia toimia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kansallisten toimenpiteiden 
lähentäminen unionin tasolla julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskevien yhteisesti 
sovittujen vaatimusten pohjalta on 
välttämätöntä pirstaloitumisen 
lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi 
verkkopalvelujen kehittäjien epävarmuutta 
ja edistäisi yhteentoimivuutta. 

(13) Kansallisten toimenpiteiden 
lähentäminen unionin tasolla julkisen 
sektorin elinten ja peruspalveluja 
tarjoavien yhteisöjen verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskevien yhteisesti 
sovittujen vaatimusten pohjalta on 
välttämätöntä pirstaloitumisen 
lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi 
verkkopalvelujen kehittäjien epävarmuutta 
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Teknologiariippumattomat 
saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä.

ja edistäisi yhteentoimivuutta. 
Teknologiariippumattomat 
saavutettavuusvaatimukset eivät estä 
innovointia vaan mahdollisesti jopa 
lisäävät sitä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kansalaiset hyötyisivät julkisen 
sektorin verkkopalvelujen laajemmasta 
saavutettavuudesta ja saisivat palveluja ja 
tietoja, jotka auttaisivat heitä käyttämään 
oikeuksiaan kaikkialla unionissa, erityisesti 
oikeutta liikkua ja valita asuinpaikka 
vapaasti unionin alueella, 
sijoittautumisvapautta ja palvelujen 
tarjoamisen vapautta.

(15) Kansalaiset hyötyisivät julkisten
verkkopalvelujen laajemmasta 
saavutettavuudesta ja saisivat palveluja ja 
tietoja, jotka auttaisivat heitä käyttämään 
oikeuksiaan kaikkialla unionissa, erityisesti 
oikeutta liikkua ja valita asuinpaikka 
vapaasti unionin alueella, 
sijoittautumisvapautta ja palvelujen 
tarjoamisen vapautta.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Direktiivin tavoitteena olisi oltava, 
että tietynlaisista suurelle yleisölle 
välttämättömistä julkisen sektorin elinten 
verkkosivustoista tehtäisiin saavutettavia 
yhteisten vaatimusten mukaisesti. Tällaisia 
sivustolajeja määriteltiin vuonna 2001 
toteutetussa sähköisiä 
viranomaispalveluja koskeneessa 
vertailussa, ja liitteessä oleva luettelo 
perustuu näihin lajeihin.

(19) Direktiivin tavoitteena olisi oltava, 
että kaikista suurelle yleisölle 
välttämättömistä julkisen sektorin elinten 
ja peruspalveluja tarjoavien yhteisöjen
verkkosivustoista tehtäisiin saavutettavia 
yhteisten vaatimusten mukaisesti. Tämän 
direktiivin kattamien peruspalveluja 
tarjoavien yhteisöjen verkkosivustojen 
tyypit olisi lueteltava liitteessä.
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Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
tietyntyyppisille julkisen sektorin elinten 
verkkosivustoille. Kyseisten 
verkkosivustojen vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin helpottamiseksi on tarpeen 
toteuttaa vaatimustenmukaisuusolettama 
asianomaisissa verkkosivustoissa, jotka 
noudattavat niitä yhdenmukaistettuja 
standardeja, jotka on laadittu ja julkaistu 
eurooppalaisesta standardoinnista sekä 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta ja päätösten 
87/95/ETY ja 1673/2006/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1025/2012 mukaisesti 
yksityiskohtaisten teknisten eritelmien 
laatimiseksi kyseisistä vaatimuksista. 
Tämän asetuksen nojalla jäsenvaltiot ja 
Euroopan parlamentti voivat vastustaa niitä 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden ne 
eivät katso kokonaisuudessaan täyttävän 
tässä direktiivissä säädettyjä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimuksia.

(20) Tässä direktiivissä säädetään 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimukset 
kaikille julkisen sektorin elinten ja 
peruspalveluja tarjoavien yhteisöjen
verkkosivustoille. Kyseisten 
verkkosivustojen vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin helpottamiseksi on tarpeen 
toteuttaa vaatimustenmukaisuusolettama 
asianomaisissa verkkosivustoissa, jotka 
noudattavat niitä yhdenmukaistettuja 
standardeja, jotka on laadittu ja julkaistu 
eurooppalaisesta standardoinnista 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti 
kyseisiä vaatimuksia vastaavien 
yksityiskohtaisten teknisten eritelmien 
ilmaisemista varten. Tämän asetuksen 
nojalla jäsenvaltiot ja Euroopan 
parlamentti voivat vastustaa niitä 
yhdenmukaistettuja standardeja, joiden ne 
eivät katso kokonaisuudessaan täyttävän 
tässä direktiivissä säädettyjä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
kehittämisvaiheesta alkaen aina kaikkiin 
myöhempiin sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi raportoitava 
vuosittain valvonnan tuloksista ja 
yleisemmin toimista, joita ne ovat 
toteuttaneet tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi.

(24) Verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimusten noudattamista 
olisi valvottava jatkuvasti asianomaisten
verkkosivustojen kehittämisvaiheesta 
alkaen aina kaikkiin myöhempiin 
sisältöpäivityksiin asti. 
Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään 
kuuluisi verkkosivustojen verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevien vaatimusten 
noudattamisasteen tarkistaminen 
yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa 
käytettävin perustein, edustavien otosten 
kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. 
Jäsenvaltioiden olisi säännöllisin väliajoin
raportoitava valvonnan tuloksista ja 
yleisemmin toimista, joita ne ovat 
toteuttaneet tämän direktiivin
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta varmistettaisiin, että 
asianomaisista verkkosivustoista tehdään 
saavutettavia tässä direktiivissä säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukainen valta 
antaa säädöksiä, jotta se voisi tarvittaessa 
tarkentaa vaatimuksia ja määrittää 
eurooppalainen standardi tai sen osat, 
jolla tai joilla toteutetaan 

(26) Jotta varmistettaisiin, että 
asianomaisista verkkosivustoista tehdään 
saavutettavia tässä direktiivissä säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisesti ja että kyseiset vaatimukset 
ovat selvät ja ymmärrettävät direktiivin 
täytäntöönpanossa mukana oleville 
sidosryhmille, myös ulkoisille 
verkkosivustojen kehittäjille ja 
julkishallintojen omalle henkilöstölle, 
komissiolle olisi siirrettävä Euroopan 
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yhdenmukaistettujen standardien 
puuttuessa verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskeva 
vaatimustenmukaisuusolettama tällaista
standardia tai sen osia noudattavissa 
asianomaisissa verkkosivustoissa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukainen valta antaa 
säädöksiä, jotta se voisi tarvittaessa antaa 
lisätietoja näistä vaatimuksista niitä 
muuttamatta ja määrittää eurooppalaiset 
standardit tai niiden osat, joilla toteutetaan 
yhdenmukaistettujen standardien 
puuttuessa verkkosivustojen 
saavutettavuutta koskeva 
vaatimustenmukaisuusolettama tällaisia 
standardeja tai niiden osia noudattavissa 
asianomaisissa verkkosivustoissa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
yhdenmukaistettujen markkinoiden 
luomista julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen saavutettavuudelle ei 
voida saavuttaa riittävällä tavalla 
jäsenvaltioiden toimin, vaan tavoite 
voidaan sen edellyttämän jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien nykyisin toisistaan 
eriävien sääntöjen yhdenmukaistamisen 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

(28) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
yhdenmukaistettujen markkinoiden 
luomista julkisen sektorin elinten ja 
peruspalveluja tarjoavien yhteisöjen
verkkosivustojen saavutettavuudelle ei 
voida saavuttaa riittävällä tavalla 
jäsenvaltioiden toimin, vaan tavoite 
voidaan sen edellyttämän jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestelmien nykyisin toisistaan 
eriävien sääntöjen yhdenmukaistamisen 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa säädetyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa säädetyn 
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direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
sisällön saavutettavuutta kaikkien 
käyttäjien ja erityisesti 
toimintarajoitteisten, kuten vammaisten,
henkilöiden parissa.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat 
julkisen sektorin elinten ja peruspalveluja 
tarjoavien yhteisöjen verkkosivustojen 
sisällön saavutettavuutta kaikkien 
käyttäjien ja erityisesti vammaisten 
henkilöiden parissa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille 
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä.

2. Siinä vahvistetaan säännöt, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä 
sellaisten julkisen sektorin elimille ja 
peruspalveluja tarjoaville yhteisöille
kuuluvien verkkosivustojen sisällöstä 
saavutettavia, joiden tyypit eritellään 
liitteessä.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin soveltamisalan koskemaan 
myös muuntyyppisiä julkisen sektorin 
elinten verkkosivustoja kuin 2 kohdassa 
tarkoitettuja verkkosivustoja.

3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tämän 
direktiivin soveltamisalan koskemaan 
myös muuntyyppisiä verkkosivustoja kuin 
2 kohdassa tarkoitettuja verkkosivustoja.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyihin mikroyrityksiin.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) ’julkisen sektorin elimellä’ 
direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 
9 kohdassa määriteltyjä valtion 
viranomaisia, alueviranomaisia tai 
paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia
laitoksia sekä yhden tai useamman 
tällaisen viranomaisen tai yhden tai 
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useamman tällaisen julkisoikeudellisen 
laitoksen muodostamia yhteenliittymiä;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) ’julkisen sektorin elimille kuuluvilla 
verkkosivustoilla’ verkkosivustoja, joita 
julkisen sektorin elimet kehittävät, 
hankkivat, ylläpitävät tai 
yhteisrahoittavat;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 c) ‘peruspalveluja tarjoaville 
yhteisöille kuuluvilla verkkosivustoilla’ 
liitteessä tarkoitettuja verkkosivustoja;

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’asianomaisilla verkkosivustoilla’ 
tämän direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa 

(1) ’asianomaisilla verkkosivustoilla’ 
kaikkia versioita 1 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettuja verkkosivustoja; tarkoitetuista verkkosivustoista, myös 
niistä, jotka on suunniteltu 
saavutettavaksi mobiililaitteella tai muulla 
tavoin;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja, 
jotka annetaan tiedoksi käyttäjälle 
asiakassovelluksella, mukaan lukien 
sisällön rakenteen, esitystavan ja 
vuorovaikutukset määrittävä koodi tai 
merkkaus;

(2) ’verkkosivustojen sisällöllä’ tietoja ja 
käyttöliittymän osia, jotka annetaan 
tiedoksi käyttäjälle asiakassovelluksella, 
mukaan lukien sisällön rakenteen, 
esitystavan ja vuorovaikutukset määrittävä 
koodi tai merkkaus; verkkosivustojen 
sisältöön kuuluu tekstuaalista ja ei-
tekstuaalista tietoa, asiakirjojen ja 
lomakkeiden lataamista ja 
kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten 
digitaalisten lomakkeiden käsittelyä, 
todentamista, tunnistamista sekä 
maksujen suorittamisen kaltaisia toimia; 
verkkosivustojen sisältöön kuuluu myös 
verkkosivustojen välityksellä tarjottuja 
ulkoisia toimintoja esimerkiksi internet-
linkin kautta, sillä edellytyksellä että 
ulkoinen verkkosivusto on ainoa väline, 
jonka kautta tieto ja palvelu tarjotaan 
käyttäjälle;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosisältöä käyttäjälle, mukaan lukien 
verkkoselaimet, mediasoittimet, 
selainlaajennukset ja muut ohjelmat, jotka 
auttavat hakemaan tai esittämään 
verkkosisältöä sekä olemaan 
vuorovaikutuksessa verkkosisällön kanssa;

(3) ’asiakassovelluksella’ kaikenlaisia 
ohjelmistoja, jotka hakevat ja esittävät 
verkkosivuston sisältöä käyttäjälle, 
mukaan lukien verkkoselaimet, 
mediasoittimet, selainlaajennukset ja muut 
ohjelmat, jotka auttavat hakemaan tai 
esittämään verkkosivuston sisältöä sekä 
olemaan vuorovaikutuksessa 
verkkosivuston sisällön kanssa 
riippumatta laitteesta, jota käytetään 
vuorovaikutuksessa olemiseen; jos 
mobiilisovellus tarjoaa samat tai 
laajemmat palvelut kuin asianomainen 
verkkosivusto, tätä määritelmää 
sovelletaan myös näiden 
mobiilisovellusten käyttöliittymään ja 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’julkisen sektorin elimellä’ direktiivin 
2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyjä valtion viranomaisia, 
alueviranomaisia tai 
paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia 
laitoksia sekä yhden tai useamman 
tällaisen viranomaisen tai yhden tai 
useamman tällaisen julkisoikeudellisen 
laitoksen muodostamia yhteenliittymiä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’verkkosisällön saavutettavuudella’ 
periaatteita ja tekniikoita, joita 
asianomaisten verkkosivustojen 
kehittämisessä on noudatettava, jotta 
näiden sivustojen sisältö olisi kaikkien 
käyttäjien ja erityisesti vammaisten 
henkilöiden käytettävissä; verkkosisällön 
saavutettavuudella viitataan erityisesti 
periaatteisiin ja tekniikoihin, joilla 
parannetaan käyttäjien havainnointia, 
navigointia, käyttöä, vuorovaikutusta ja 
ymmärtämistä, ja siihen sisältyy 
avustavan teknologian tai puhetta 
tukevan ja korjaavan viestinnän käyttö. 

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) ‘avustavalla teknologialla’ osaa, 
laitetta tai tuotejärjestelmää, joka on 
hankittu kaupallisesti sellaisenaan, 
muutettuna tai asiakkaan toivomusten 
mukaiseksi valmistettuna ja jota 
käytetään lisäämään tai parantamaan 
vammaisten henkilöiden toimintakykyä tai 
säilyttämään se.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien 
havainnoinnin, käytön ja ymmärtämisen 
kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
sisällön esittämistä ja vuorovaikutusta
voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 
saavutettavissa oleva sähköinen vaihtoehto;

(a) johdonmukaisella ja käyttäjien 
havainnoinnin, navigoinnin, käytön, 
vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen 
kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
sisällön esittämistä voidaan mukauttaa, ja 
tarjoamalla saavutettavissa oleva sähköinen 
vaihtoehto;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tavalla, joka helpottaa 
yhteentoimivuutta erilaisten 
asiakassovellusten ja avustavien 
teknologioiden kanssa unionin ja 
kansainvälisellä tasolla.

(b) tavalla, joka mahdollistaa
yhteentoimivuuden erilaisten 
asiakassovellusten ja avustavien 
teknologioiden kanssa unionin ja 
kansainvälisellä tasolla.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
1 kohdan säännöksiä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 8 artiklan mukaisesti, 
jotta se voi tarvittaessa eritellä tarkemmin
1 kohdassa tarkoitetut verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimukset.

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 8 artiklan mukaisesti, 
jotta se voi tarvittaessa antaa lisätietoja
1 kohdassa tarkoitetuista verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimuksista niitä 
muuttamatta.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että 
asianomaisilla verkkosivustoilla on 
saavutettavuutta ja erityisesti tämän 
direktiivin noudattamista koskeva julistus, 
johon voi mahdollisesti sisältyä käyttäjien 
avuksi lisätietoa saavutettavuudesta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisilla verkkosivustoilla on 
saavutettavuutta ja erityisesti tämän 
direktiivin noudattamista koskeva julistus, 
johon voi mahdollisesti sisältyä käyttäjien 
avuksi lisätietoa saavutettavuudesta. 
Tällainen tieto on annettava 
saavutettavissa olevassa muodossa.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä edistääkseen sitä, että 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä edistääkseen sitä, että 
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3 artiklassa määriteltyjä verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimuksia noudatetaan 
asianomaisten verkkosivustojen lisäksi 
kaikissa julkisen sektorin elinten
verkkosivustoissa ja erityisesti sellaisissa 
julkisen sektorin elinten
verkkosivustoissa, jotka kuuluvat 
verkkosisällön saavutettavuutta koskevien
voimassa olevien kansallisten lakien tai 
asiaankuuluvien toimenpiteiden 
soveltamisalaan.

3 artiklan 1 kohdassa esitettyjä
verkkosisällön saavutettavuusvaatimuksia 
noudatetaan asianomaisten 
verkkosivustojen lisäksi kaikissa 
verkkosivustoissa ja erityisesti sellaisissa 
verkkosivustoissa, jotka kuuluvat 
verkkosisällön saavutettavuutta koskevien 
voimassa olevien kansallisten lakien tai 
asiaankuuluvien toimenpiteiden 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa tarkastellakseen 
7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
vuosittaista raportointia varten 
markkinoiden ja teknologian kehittymistä 
ja edistymistä verkkosisällön 
saavutettavuudessa sekä vaihtaakseen
parhaita toimintatapoja.

4. Jäsenvaltioiden on komission tukemina 
tehtävä unionin tasolla yhteistyötä 
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
sidosryhmien kanssa tarkastellakseen 
7 a artiklassa tarkoitettua säännöllistä
raportointia varten markkinoiden ja 
teknologian kehittymistä ja edistymistä 
verkkosisällön saavutettavuudessa sekä 
vaihtaakseen parhaita toimintatapoja.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valvonta ja raportointi Valvonta

Or. en



PE513.011v01-00 20/33 PR\937414FI.doc

FI

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on valvottava jatkuvasti, 
että asianomaiset verkkosivustot ovat 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia, ja käytettävä valvonnassa 
4 kohdassa tarkoitettua menetelmää. 

1. Jäsenvaltioiden on valvottava jatkuvasti, 
että asianomaiset verkkosivustot ovat 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia, ja käytettävä valvonnassa 
4 kohdassa tarkoitettua menetelmää. 
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä tätä 
varten toimivaltainen viranomainen. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle nimetyistä toimivaltaisista 
viranomaisista 30 päivään kesäkuuta 
2014 mennessä.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Nimetyn toimivaltaisen viranomaisen 
on myös vastattava käyttäjien tai muiden 
osapuolten mahdollisesti esittämien 
niiden valitusten seurannasta, jotka 
koskevat 3 artiklan 1 kohdassa esitettyjen 
asianomaisten verkkosivustojen 
saavutettavuusvaatimusten täyttämättä 
jättämistä.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimet, joilla tiedotetaan käyttäjille tai 
muille osapuolille mahdollisuudesta 
esittää nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja valituksia.
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Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio perustaa komission 
edustajista ja jäsenvaltioiden nimittämistä 
edustajista koostuvan työryhmän, joka 
kokoontuu säännöllisesti komission 
kutsusta keskustelemaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevan 
valvonnan tuloksista ja vaihtamaan sitä 
koskevia parhaita toimintatapoja.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava vuosittain 
kertomus 4 kohdan mukaisesti toteutetun 
valvonnan tuloksista. Kertomukseen on 
sisällytettävä mittausaineisto ja 
tarvittaessa luettelo 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista verkkosivustoista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta



PE513.011v01-00 22/33 PR\937414FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Kertomuksen on katettava myös 
6 artiklan nojalla toteutetut toimet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Menetelmä julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, 
jolla valvotaan, että asianomaiset 
verkkosivustot ovat 3 artiklassa säädettyjen 
verkkosisällön saavutettavuusvaatimusten 
mukaisia. Tämän menetelmän on oltava 
avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen 
ja toistettavissa oleva ja se on luotava 
kuullen tarkoin asianomaisia teollisuuden 
ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä, 
mukaan luettuina etenkin 
vammaisjärjestöjen edustajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Menetelmä julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä järjestelyt, 

Poistetaan.
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joiden mukaisesti jäsenvaltiot raportoivat 
komissiolle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Raportointi

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
kertomus 7 artiklan mukaisesti toteutetun 
valvonnan tuloksista. Kertomukseen on 
sisällytettävä mittausaineisto ja 
tarvittaessa luettelo 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuista verkkosivustoista. Kertomus 
on julkistettava helposti saavutettavissa 
olevassa muodossa.
2. Kertomuksen on katettava myös 
6 artiklan nojalla toteutetut toimet, 
mukaan luettuina asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten valvonnan 
perusteella tekemät yleiset päätelmät.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä järjestelyt, 
joiden mukaisesti jäsenvaltiot raportoivat 
komissiolle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomuksiin, ja toteutettava kaikki 
seuraamusten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Säädettyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2014 ja ilmoitettava 
sille niiden mahdollisista myöhemmistä 
muutoksista viipymättä.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimia 
hallinnollisten, institutionaalisten ja 
oikeudellisten kehystensä mukaisesti 
kaikkiin verkkosivustoihin,
(a) jotka kuuluvat kansallisen tason 
julkisen sektorin elimille, viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2016,
(b) jotka kuuluvat alueellisen tason 
julkisen sektorin elimille, viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2018,
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(c) jotka kuuluvat paikallisen tason 
julkisen sektorin elimille, viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2020,
(d) jotka kuuluvat sellaisille 
peruspalveluja tarjoaville yhteisöille, 
joiden tyypit eritellään liitteessä, 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa uudelleen kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun direktiivi on tullut 
voimaan.

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa uudelleen ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään …*.
Kertomuksessa arvioidaan, onko direktiivi 
saavuttanut tavoitteensa etenkin ajatellen 
verkkosivustojen saavutettavuuden 
parantamista, ottaen huomioon 
teknologioiden lähentymisen sekä muiden 
teknologioiden ja laitteiden käytön 
verkkosisällön saavuttamisessa.
___________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kolme vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen Peruspalveluja tarjoavien yhteisöjen



PE513.011v01-00 26/33 PR\937414FI.doc

FI

lajit verkkosivustojen lajit

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tuloverot: veroilmoitukset, 
verotuspäätökset

(1) Kaasu-, lämpö-, sähkö-, vesipalvelut

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Työvoimatoimistojen työnhakupalvelut (2) Liikenteeseen liittyvät palvelut

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Sosiaaliturvaetuudet: 
työttömyyskorvaukset, lapsilisät, 
sairauskulut (takautuva korvaaminen tai 
suora korvaus), opintotuet.

(3) Postipalvelut

Or. en
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Henkilökohtaiset asiakirjat: passi tai 
ajokortti

(4) Sähköisen viestinnän verkot ja 
palvelut

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Auton rekisteröinti (5) Peruspankki- ja -vakuutuspalvelut 
(kuten tavanomainen maksutili, kodin 
irtaimistovakuutus ja kiinteistövakuutus, 
henkivakuutus tai sairausvakuutus)

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Rakennuslupahakemukset (6) Ensimmäisen, toisen ja korkea-asteen 
koulutus

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(7) Poliisille tehtävä ilmoitus, esimerkiksi 
varkaudesta

(7) Lakisääteiset ja täydentävät 
sosiaaliturvajärjestelmät eri 
organisaatiomuodoissaan (keskinäiset tai 
ammatilliset); ne kattavat elämän 
perusriskit, jotka liittyvät terveyteen, 
ikääntymiseen, työtapaturmiin, 
työttömyyteen, eläkkeeseen ja 
vammaisuuteen

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleiset kirjastot, esimerkiksi 
aineistoluettelot ja hakutyökalut

(8) Terveydenhuollon palvelut

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Syntymä- tai avioliittotodistusten 
pyytäminen ja toimittaminen

(9) Lastenhoitopalvelut

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(10) Ilmoittautuminen korkea-asteen 
koulutukseen tai yliopistoon

(10) Muut suurelle yleisölle suoraan 
tarjottavat välttämättömät palvelut 
sosiaalisen osallisuuden helpottamiseksi 
ja perusoikeuksien turvaamiseksi 
(esimerkiksi henkilökohtaisen kriisin, 
kuten velkaantumisen tai työttömyyden, 
kohteeksi joutuneiden henkilöiden 
avustuspalvelut, uudelleensijoittamis- tai 
kuntoutuspalvelut sekä epäsuotuisassa tai 
sosiaalisesti heikommassa asemassa 
oleville kansalaisille tarkoitetut 
sosiaalisen asuntotuotannon palvelut)

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Muuttoilmoitus Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Terveydenhuollon palvelut: 
vuorovaikutteinen neuvonta tarjottavista 
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PERUSTELUT

Taustaa

Digitaaliaikana tietoa ja palveluja toimitetaan yhä enemmän verkossa. Tämän vuoksi julkisten 
ja yksityisten verkkosivustojen määrä lisääntyy nopeasti. Tänä päivänä on jo yli 
761 000 julkisen sektorin verkkosivustoa, jotka tarjoavat tietoa ja palveluja. Kuitenkin tällä 
hetkellä vähemmän kuin 10 prosenttia verkkosivustoista EU:ssa täyttää verkkosisällön 
saavutettavuutta koskevat normit. 

Verkkosisällön saavutettavuutta koskevilla EU:n markkinoilla toimii yli 175 000 yritystä. 
Verkkosisällön kehittämisteollisuus työllistää noin miljoona työntekijää, ja liikevaihto on 
arviolta noin 144 miljardia euroa. Taloudelliset vaikutukset EU:lle sekä suuret erot ei-
saavutettavissa oleviin verkkosivustoihin tekevät verkkosisällön saavutettavuudesta tuottoisaa 
liiketoimintaa sosiaalialalla, ja mahdollisuudet kasvuun ja osallistavuuteen ovat merkittävät. 
Näin ollen verkkosisällön saavutettavuudella voidaan entisestään kehittää sisämarkkinoita ja 
lisätä palvelujen saatavuutta kaikille EU:n kansalaisille.

Verkkosisällön saavutettavuus on olennaisen tärkeää, sillä siten verkkosivustoista tulee 
käyttökelpoisia kaikille ihmisille, myös vammaisille. Julkisen sektorin elinten ja 
peruspalveluja tarjoavien yhteisöjen on otettava käyttöön verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevat osallistavat käytännöt, jotta ne voivat täyttää vastuunsa kaikkia kansalaisia kohtaan. 

Poliittinen tausta

EU:n toimielimet ovat tähän mennessä pyrkineet monin tavoin lisäämään edistystä ja 
parantamaan verkkosisällön saavutettavuutta. Mainittakoon esimerkkeinä Euroopan 
vammaisstrategia 2010–2020, Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2011–
2015, Euroopan digitaalistrategia sekä EU:n rahoitusohjelmat verkkosisällön saavutettavuutta 
koskevien teknisten ratkaisujen tutkimuksen ja kehittämisen tukemiseksi. Lisäksi 
verkkosisällön saavutettavuuteen viitataan myös julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
tarkistuksessa. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet parantamaan julkisen sektorin verkkosivustojen 
saavutettavuutta yleisestikin. Riiassa pidetyn ministerikokouksen julkilausumassa todettiin, 
että kaikkien julkisen sektorin verkkosivustojen olisi oltava saavutettavissa vuoteen 2010 
mennessä. 

Vaikka jäsenvaltioissa on jo joko säädetty verkkosisällön saavutettavuutta koskevaa 
lainsäädäntöä tai toteutettu muita siihen liittyviä toimenpiteitä, sisämarkkinoilla on edelleen
esteitä, jotka johtuvat huomattavista eroista kansallisissa toimintatavoissa.

Komission ehdotus

Tältä pohjalta komissio esitti ehdotuksen direktiiviksi julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen saavutettavuudesta (COM(2012)0721). Tässä direktiiviehdotuksessa 
säädetään teknisistä säännöksistä, joiden nojalla jäsenvaltioiden on tehtävä julkisen sektorin 
elinten tietynlaisten verkkosivustojen sisällöstä saavutettavaa (nämä sivustot tarjoavat tietoa ja 
palveluja, jotka ovat välttämättömiä, jotta kansalaiset voivat osallistua taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen toimintaan). Direktiivin tavoitteena on julkisen sektorin elinten 
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verkkosivustojen saavutettavuutta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentäminen määrittelemällä yhdenmukaistetut vaatimukset.

Esittelijän kanta

Esittelijä on tyytyväinen komission direktiiviehdotukseen ja siihen, että siinä todetaan tarve 
yhdenmukaistaa julkisen sektorin kansallisia toimia EU:n tasolla pirstaloitumisen 
lopettamiseksi ja luottamuspulasta eroon pääsemiseksi verkkosivustojen saavutettavuutta 
koskevilla markkinoilla. 

Huolimatta siitä, että esittelijä kannattaa direktiiviehdotuksen tavoitteita, hän katsoo, että 
komission esittämät toimet eivät ole riittäviä eivätkä tarpeeksi kauaskantoisia, jotta voitaisiin 
tehokkaasti saattaa valmiiksi sisämarkkinoiden toteuttaminen. Lisäksi hän on tietoinen siitä, 
että tiedon saavuttaminen on vasta ensimmäinen niistä monista esteistä, joita etenkin 
vammaiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään. Tämän vuoksi hän on päättänyt tässä 
mietintöluonnoksessa laajentaa direktiivin soveltamisalaa ja ottaa käyttöön sellaisia 
lisätoimenpiteitä valvonnan, raportoinnin ja täytäntöönpanon alalla, joiden avulla voitaisiin 
korjata tekstin nykyisiä puutteita.

Sisältö ja soveltamisala

1 artiklassa määritellään direktiivin soveltamisala ja viitataan luetteloon, jossa esitetään 12 eri 
tyyppiä julkisen sektorin elinten verkkosivustoista, jotka ovat vuonna 2001 toteutetun 
sähköisiä viranomaispalveluja koskeneen vertailun mukaan olennaisen tärkeitä, jotta 
kansalaiset voivat osallistua taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Luetellut 
verkkosivustojen tyypit eivät kuitenkaan ole täydellisiä eivätkä kata suurinta osaa julkisista 
palveluista ja kansalaisten peruspalveluista.

Komissio viittaa oletettuun ”johdannaisvaikutukseen”, jonka johdosta julkisen sektorin elinten 
välityksellä muistakin verkkosivustoista tulisi saavutettavia. Esittelijä on huolissaan siitä, että 
”johdannaismekanismi” ei tuottaisi toivottua vaikutusta, koska siinä luotetaan vapaaehtoiseen 
soveltamiseen. Sen toimivuutta ei ole osoitettu, eikä sen tueksi ole todisteita.

Tämän vuoksi esittelijä pyrkii sulkemaan kuilun, joka on komission lähestymistavan ja 
nykyhetken nopeasti muuttuvan tieto- ja viestintätodellisuuden välillä. Hän ehdottaa, että 
kaikki julkisen sektorin elinten verkkosivustot sisällytetään direktiivin soveltamisalaan ja että 
ne otetaan käyttöön kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla vuoteen 2020 mennessä. 
Lisäksi rajallinen määrä myös peruspalveluja tarjoavien yhteisöjen verkkosivustoja olisi 
sisällytettävä direktiiviin ja otettava käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Liitteeseen lisätään 
peruspalveluja tarjoavien yhteisöjen verkkosivustojen tyypit. 

Direktiivin uusi soveltamisala heijastaisi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen velvoitteita ja Euroopan digitaalistrategian 
sitoumuksia edistää digitaalista osallisuutta ja luottamusta markkinoihin esteettömän 
saavutettavuuden suhteen. 
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Määritelmät

Komission ehdottamat määritelmät eivät kerro merkittävästä teknologisesta kehityksestä. 
Verkossa tarjolla olevaa tietoa ja palveluja hankitaan yhä useammin kädessä pidettävien 
mobiililaitteiden välityksellä eikä niinkään pöytätietokoneiden kautta. Mobiililaitteista samoin 
kuin verkkosivustojen omistajien suunnittelemista mobiiliverkkosovelluksista on tulossa 
suosituimpia asiakassovelluksia. Tämän vuoksi direktiivin 2 artiklassa ’asianomaisen 
verkkosivuston’, ’verkkosivustojen sisällön’ ja ’asiakassovellusten’ määritelmissä olisi 
nimenomaisesti todettava tämä tosiasia. 

Lisäksi esittelijä ehdottaa ‘verkkosivustojen sisällön’ määritelmän vahvistamista ja 
verkkosivustojen välityksellä tarjottujen sellaisten toimintojen sisällyttämistä direktiivin 
soveltamisalaan, jotka ovat kyseisen julkisen sektorin elimen tai yhteisön sivuston 
ulkopuolisia, sillä edellytyksellä että ulkoinen verkkosivusto on ainoa väline, jonka kautta 
tieto ja palvelu tarjotaan käyttäjälle. 

Verkkosivustojen saavutettavuusvaatimukset

Esittelijä tukee kunnianhimoista lähestymistapaa ja pyrkii sen vuoksi tekemään mahdolliseksi 
julkisen sektorin elinten ja peruspalveluja tarjoavien sellaisten muiden yhteisöjen 
verkkosivustojen yhteentoimivuuden, joilla on muita asiakassovelluksia. Yhteentoimivuuden 
mahdollistaminen on erittäin tärkeää ihmisille, jotka käyttävät avustavaa teknologiaa 
kyseisille verkkosivustoille päästäkseen.

Valvonta ja raportointi

7 artiklassa määritellään jäsenvaltioiden valvonta- ja raportointivelvoite verkkosisällön 
säännöllisiä päivityksiä ajatellen. Komission olisi luotava taustalla oleva menetelmä kuullen 
tarkoin asianomaisia teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä. Menetelmän on 
oltava avoin, siirtokelpoinen ja toistettavissa oleva. Esittelijä ehdottaa kahta erillistä artiklaa 
valvonnasta ja raportoinnista, jotta varmistetaan selvä ero näiden kahden velvoitteen välillä 
sekä parempi luettavuus.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen jatkuvasta valvonnasta. 
Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen valvontaviranomainen, joka vastaa 
verkkosivuston käyttäjien tai muiden osapuolten mahdollisesti esittämien niiden valitusten 
seurannasta, jotka koskevat asianomaisten verkkosivustojen saavutettavuusvaatimusten 
täyttämättä jättämistä. 

Mitä avoimuuteen tulee, valvontamekanismissa tulee lisäksi olemaan avoin datamekanismi, 
jossa jäsenvaltiot julkistavat kertomuksensa suoritetusta valvonnasta. Tähän liittyen 
komission edustajista ja jäsenvaltioiden nimittämistä edustajista koostuva työryhmä 
kokoontuu säännöllisesti komission kutsusta keskustelemaan valvonnan tuloksista ja 
vaihtamaan sitä koskevia parhaita toimintatapoja. 

Esittelijä ottaa huomioon toissijaisuusperiaatteen, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat itse 
päättää merkittävistä täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista. Näin ollen jäsenvaltioiden on 
luotava tehokas täytäntöönpanomekanismi, jossa esitetään säännöt kansallisten säännösten 
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rikkomiseen sovellettavista tehokkaista ja oikeasuhteisista seuraamuksista. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2014.

Delegoidut säädökset

Komissio pyytää valtaa antaa delegoituja säädöksiä, jotta se voi tarvittaessa eritellä 
tarkemmin 3 artiklassa tarkoitetut yhdenmukaistetut verkkosisällön 
saavutettavuusvaatimukset. 

Esittelijä on huolestunut siitä, että muuttamalla 3 artiklan vaatimuksia direktiivin ydin 
muuttuisi. Tästä syystä hän suosittaa delegoitujen säädösten antamista koskevan vallan käytön 
rajoittamista ainoastaan tiettyihin tilanteisiin ja tarkoituksiin, ilman että muutetaan itse 
vaatimuksia.


