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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0721),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0394/2012),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére 
(A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítéséről

a közszektorbeli szervezetek 
webhelyeinek, illetve a nyilvánosság 
számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek webhelyeinek

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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akadálymentesítéséről

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A web-akadálymentesítés a webhelyek 
készítésekor betartandó olyan elvekre és
módszerekre vonatkozik, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, különösen a 
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhetővé tegyék. A 
webhelyek tartalma magában foglalja a 
szöveges és nem szöveges információkat, 
valamint az űrlapok letöltését és a 
kétirányú interakciót, például a digitális 
űrlapok feldolgozását, a hitelesítést és az 
olyan tranzakciókat, mint az ügykezelés és 
a fizetések.

törölve

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szétaprózottság megszüntetéséhez a 
nemzeti intézkedések olyan uniós szintű 
közelítésére van szükség, amely a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére vonatkozó 
követelményekről szóló megállapodáson 
alapul. Ez csökkentené a bizonytalanságot 
a webfejlesztők számára és elősegítené az 

(13) A szétaprózottság megszüntetéséhez a 
nemzeti intézkedések olyan uniós szintű 
közelítésére van szükség, amely a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek
és a nyilvánosság számára alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
webhelyeinek akadálymentesítésére 
vonatkozó követelményekről szóló 
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interoperabilitást. Technológiasemleges 
akadálymentesítési követelmények 
alkalmazásával e követelmények már nem 
gátolják, hanem talán még serkentik is az 
innovációt.

megállapodáson alapul. Ez csökkentené a 
bizonytalanságot a webfejlesztők számára 
és elősegítené az interoperabilitást.
Technológiasemleges akadálymentesítési 
követelmények alkalmazásával e 
követelmények már nem gátolják, hanem 
talán még serkentik is az innovációt.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A polgároknak élvezhetik az 
internetes közszektorbeli szolgáltatásokhoz
való szélesebb körű hozzáférés előnyeit és 
olyan szolgáltatásokban és tájékoztatásban 
részesülhetnek, amelyek elősegítik jogaik, 
különösen az Unió területén belüli szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való joguk, 
valamint a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
érvényesítését az Unió egész területén.

(15) A polgároknak élvezhetik az 
internetes közszolgáltatásokhoz való 
szélesebb körű hozzáférés előnyeit és olyan 
szolgáltatásokban és tájékoztatásban 
részesülhetnek, amelyek elősegítik jogaik, 
különösen az Unió területén belüli szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való joguk, 
valamint a letelepedés és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
érvényesítését az Unió egész területén.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az irányelvnek törekednie kell annak 
biztosítására, hogy a közszektorbeli 
szervezetek bizonyos típusú, a lakosság 
számára létfontosságú webhelyei a közös 
követelményeknek megfelelően 
akadálymentesen hozzáférhetők legyenek.
Ezeket a típusokat a 2001. évi elektronikus 

(19) Az irányelvnek törekednie kell annak 
biztosítására, hogy a közszektorbeli 
szervezetek és a nyilvánosság számára 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek a lakosság számára 
létfontosságú valamennyi webhelye a 
közös követelményeknek megfelelően 
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kormányzati teljesítményértékelésben 
határozták meg, és a mellékletben szereplő 
jegyzékhez ezeket használták alapul.

akadálymentesen hozzáférhető legyen. A
nyilvánosság számára alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek által 
üzemeltetett, ezen irányelv hatálya alá 
tartozó webhelyek típusait a mellékletben
kell felsorolni.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ez az irányelv a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek bizonyos 
típusaira vonatkozóan állapít meg web-
akadálymentesítési követelményeket.
Annak elősegítése érdekében, hogy az 
érintett webhelyek teljesítsék ezeket a 
követelményeket, úgy szükséges 
rendelkezni, hogy a megfelelés mindazon 
érintett webhelyek esetében vélelmezhető, 
amelyek megfelelnek az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 
93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 
94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 87/95/EGK 
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően e 
követelmények részletes műszaki 
tartalmának meghatározása céljából 
kidolgozott és közzétett harmonizált 
szabványoknak. A rendeletnek 
megfelelően lehetőséget kell biztosítani a 
tagállamok és az Európai Parlament 
számára arra, hogy kifogást emeljenek 
azokkal a harmonizált szabványokkal 

(20) Ez az irányelv a közszektorbeli 
szervezetek és a nyilvánosság számára 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek összes webhelyére
vonatkozóan állapít meg web-
akadálymentesítési követelményeket.
Annak elősegítése érdekében, hogy az 
érintett webhelyek teljesítsék ezeket a 
követelményeket, úgy szükséges 
rendelkezni, hogy a megfelelés mindazon 
érintett webhelyek esetében vélelmezhető, 
amelyek megfelelnek az európai 
szabványosításról szóló 1025/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően e követelmények részletes 
műszaki tartalmának meghatározása 
céljából kidolgozott és közzétett 
harmonizált szabványoknak. A rendeletnek 
megfelelően lehetőséget kell biztosítani a 
tagállamok és az Európai Parlament 
számára arra, hogy kifogást emeljenek 
azokkal a harmonizált szabványokkal 
szemben, amelyek megítélésük szerint nem 
teljes mértékben elégítik ki az ezen 
irányelvben megállapított web-
akadálymentesítési követelményeket.
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szemben, amelyek megítélésük szerint nem 
teljes mértékben elégítik ki az ezen 
irányelvben megállapított web-
akadálymentesítési követelményeket.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek
létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak évente jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

(24) A web-akadálymentesítésre vonatkozó 
követelmények teljesülését az érintett 
webhelyek létrehozásától azok tartalmának 
valamennyi későbbi frissítéséig 
folyamatosan ellenőrizni kell. A 
harmonizált nyomonkövetési módszertan 
egy olyan ellenőrzési módot foglalna 
magában, amelynek keretében valamennyi 
tagállamban egységesen ellenőrzik a 
webhelyek web-akadálymentesítési 
követelményeknek való megfelelését, 
valamint amely reprezentatív 
mintagyűjtésből és a nyomon követés 
gyakoriságának leírásából állna. A 
tagállamoknak rendszeresen jelentést kell 
készíteniük a nyomon követések 
eredményéről, valamint nagyobb 
általánosságban az ezen irányelv 
alkalmazásában hozott intézkedések 
jegyzékéről.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy az ebben az 
irányelvben meghatározott web-
akadálymentesítési követelményeknek 
megfelelően biztosítható legyen az érintett 
webhelyek hozzáférhetősége, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikke értelmében indokolt esetekben jogi 
aktusokat fogadjon el e követelmények
további meghatározására, valamint annak 
az európai szabványnak vagy részeinek a 
meghatározására, amely vagy amelyek 
alapján harmonizált szabvány hiányában 
vélelmezhető, hogy a benne vagy bennük 
található előírásokat kielégítő érintett 
webhelyek teljesítik a web-
akadálymentesítési követelményeket.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

(26) Annak érdekében, hogy az ebben az 
irányelvben meghatározott web-
akadálymentesítési követelményeknek 
megfelelően biztosítható legyen az érintett 
webhelyek hozzáférhetősége, valamint 
hogy e követelmények világosak és 
érthetőek legyenek az irányelv 
végrehajtásában részt vevő érintettek, 
köztük a külső webfejlesztők és a 
közigazgatás belső személyzete számára, a
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke értelmében indokolt 
esetekben jogi aktusokat fogadjon el e
követelményekre vonatkozó, de azokat 
nem módosító további részletek 
kifejtésére, valamint annak az európai 
szabványnak vagy részeinek a 
meghatározására, amely vagy amelyek 
alapján harmonizált szabványok hiányában 
vélelmezhető, hogy a benne vagy bennük 
található előírásokat kielégítő érintett 
webhelyek teljesítik a web-
akadálymentesítési követelményeket.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Mivel a tagállamok ezen irányelv 
célkitűzését – azaz a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére szolgáló harmonizált 
piac létrehozását – önállóan nem tudják 
kielégítő mértékben megvalósítani, mert 
ehhez az egyes tagállamok jogrendszerein 
belül meglévő különféle szabályok 
összehangolására van szükség, és ezért e 
célkitűzés uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben megállapított arányosság 
elvével összhangban ez az irányelv nem 
lép túl az említett célkitűzés 
megvalósításához szükséges mértéken,

(28) Mivel a tagállamok ezen irányelv 
célkitűzését – azaz a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek és a 
nyilvánosság számára alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
webhelyeinek akadálymentesítésére 
szolgáló harmonizált piac létrehozását –
önállóan nem tudják kielégítő mértékben 
megvalósítani, mert ehhez az egyes 
tagállamok jogrendszerein belül meglévő 
különféle szabályok összehangolására van
szükség, és ezért e célkitűzés uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
megállapított szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben 
megállapított arányosság elvével 
összhangban ez az irányelv nem lép túl az 
említett célkitűzés megvalósításához 
szükséges mértéken,

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek tartalmához 
való, mindenki számára – különösen a
funkcióképességükben korlátozott, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára – elérhető akadálymentes 
hozzáféréssel kapcsolatos tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítése.

(1) Ezen irányelv célja a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek és a 
nyilvánosság számára alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
webhelyeinek tartalmához való, mindenki 
számára – különösen a fogyatékossággal 
élő személyek számára – elérhető 
akadálymentes hozzáféréssel kapcsolatos 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítése.

Or. en
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát.

(2) Meghatározza azokat a szabályokat, 
amelyek értelmében a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell a közszektorbeli 
szervezetekhez és a nyilvánosság számára 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetekhez tartozó, a mellékletben 
meghatározott típusú webhelyek tartalmát.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kiterjeszthetik ennek az 
irányelvnek az alkalmazását a (2) 
bekezdésben említettektől eltérő típusú
közszektorbeli webhelyekre is.

(3) A tagállamok kiterjeszthetik ennek az 
irányelvnek az alkalmazását a (2) 
bekezdésben említettektől eltérő típusú 
webhelyekre is.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv nem alkalmazandó a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti 
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mikrovállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. „közszektorbeli szervezet”: az állam, 
a területi vagy a települési önkormányzat, 
a 2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdése értelmében vett közjogi 
intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen 
szerv, illetve közjogi intézmény által 
létrehozott társulás.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. „közszektorbeli szervezetekhez tartozó 
webhelyek”: közszektorbeli szervezetek 
által fejlesztett, beszerzett, fenntartott vagy 
társfinanszírozott webhelyek.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. „a nyilvánosság számára alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek által 
üzemeltetett webhelyek”: a mellékletben 
említett webhelyek.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „érintett webhelyek”: az ezen irányelv 1. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
webhelyek;

1. „érintett webhelyek”: az ezen irányelv 1. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
webhelyek valamennyi változata, beleértve 
a mobil- vagy bármilyen más eszközzel 
történő hozzáférésre kifejlesztett 
változatokat.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ;

2. „webhelyek tartalma”: a felhasználó felé 
közvetítő eszköz, többek között a tartalom 
szerkezetét, megjelenítését és interaktív 
funkcióit meghatározó kód vagy 
jelölőnyelv útján közvetített információ és 
felhasználói felületek; a webhelyek 
tartalma magában foglalja a szöveges és 
nem szöveges információkat, 
dokumentumok és űrlapok letöltését, 
valamint olyan kétirányú interakciós 
formákat, amilyen például a digitális 
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űrlapok feldolgozása, illetve a hitelesítési, 
azonosítási és fizetési eljárások teljesítése. 
A webhelyek tartalma magában foglalja a 
webhelyeken biztosított, de az érintett 
közszektorbeli szervezet webhelyén kívül 
üzemeltetett – pl. hiperlinkeken keresztül 
elérhető – funkciókat is, azzal a feltétellel, 
hogy kizárólag a külső webhelyen 
keresztül történik az információ és 
szolgáltatás biztosítása a felhasználó 
számára.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti az internetes
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik az internetes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót;

3. „közvetítő eszköz”: olyan szoftver, 
amely lehívja és megjeleníti a webhelyes
tartalmakat a felhasználó számára, 
beleértve az internetböngészőket, a 
médialejátszókat, a beépülő modulokat
(plug-in) és más programokat, amelyek 
elősegítik a webhelyes tartalmak lehívását, 
megjelenítését és az azokkal történő 
interakciót, a tartalommal történő 
interakcióhoz használt eszköztől 
függetlenül. Amennyiben egy 
mobilalkalmazás ugyanolyan vagy jobb 
szolgáltatásokat nyújt, mint az érintett 
webhely, akkor e meghatározás az ilyen 
mobilalkalmazás felületére és 
üzemeltetésére is kiterjed.

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „közszektorbeli szervezet”: az állam, a 
területi vagy a települési önkormányzat, a 
2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdése értelmében vett közjogi 
intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen 
szerv, illetve közjogi intézmény által 
létrehozott társulás.

törölve

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „ web-akadálymentesítés”: az érintett 
webhelyek készítése közben betartandó 
olyan elvek és módszerek, amelyek célja, 
hogy az ilyen webhelyek tartalmát 
valamennyi felhasználó, köztük a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
hozzáférhetővé tegyék. A web-
akadálymentesítés különösen a 
felhasználói érzékelést, navigációt, 
kezelést, interakciót és megértést fokozó 
elvekre és technikákra vonatkozik, és 
magában foglalja a támogató 
technológiák vagy az augmentatív és 
alternatív kommunikációs eszközök 
használatát. 

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. „támogató technológia”: bármely 
kereskedelmi úton beszerzett árucikk, 
berendezési tárgy vagy termékrendszer, 
vagy ezek módosított vagy igényre szabott 
változata, amelyet a fogyatékossággal élő 
személyek funkcionális képességeinek 
fokozására, fenntartására vagy javítására 
használnak. 

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) következetes és a felhasználói érzékelés, 
kezelés és megértés szempontjából 
megfelelő módon, a különböző igényekhez 
alkalmazkodó tartalommegjelenítéssel és 
interaktív funkciókkal, szükség esetén 
akadálymentes elektronikus alternatívát 
biztosítva;

a) következetes és a felhasználói érzékelés,
navigáció, kezelés, interakció és megértés 
szempontjából megfelelő módon, a 
különböző igényekhez alkalmazkodó 
tartalommegjelenítéssel és interaktív 
funkciókkal, szükség esetén akadálymentes 
elektronikus alternatívát biztosítva;

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan módon, hogy az uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt előmozdítsa a 
különböző közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal megvalósuló 
interoperabilitást.

b) olyan módon, hogy az uniós és 
nemzetközi szinten egyaránt lehetővé tegye
a különböző közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal megvalósuló
interoperabilitást.
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Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 
2015. december 31-ig megkezdik az (1) 
bekezdésben szereplő rendelkezések 
alkalmazását.

törölve

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdésben foglalt web-
akadálymentesítési követelmények 
részletesebb meghatározására a 8. cikknek 
megfelelően szükség szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdésben foglalt web-
akadálymentesítési követelményekre 
vonatkozó, de azokat nem módosító 
további részletek kifejtésére a 8. cikknek 
megfelelően szükség szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.  

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok szorgalmazzák, hogy az 
érintett webhelyek nyilatkozatot tegyenek 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett webhelyek nyilatkozatot tegyenek 
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közzé akadálymentességükről, különösen 
arról, hogy megfelelnek ennek az 
irányelvnek és az akadálymentességre 
vonatkozó esetleges további, a 
felhasználókat segítő tájékoztatási 
követelményeknek.

közzé akadálymentességükről, különösen 
arról, hogy megfelelnek ennek az 
irányelvnek és az akadálymentességre 
vonatkozó esetleges további, a 
felhasználókat segítő tájékoztatási 
követelményeknek. E tájékoztatást 
hozzáférhető formátumokban kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak elősegítésére, hogy a 3. cikk szerinti
web-akadálymentesítési követelmények 
alkalmazása az érintett webhelyeken 
túlmenően minden olyan webhelyre 
kiterjedjen, amelyet közszektorbeli 
szervezetek tartanak fenn, különösképpen 
pedig azokra, amelyek web-
akadálymentesítésére meglévő nemzeti jogi 
rendelkezések vagy intézkedések 
vonatkoznak.

(2) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak elősegítésére, hogy a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott web-
akadálymentesítési követelmények 
alkalmazása az érintett webhelyeken 
túlmenően minden webhelyre kiterjedjen, 
különösképpen pedig azokra, amelyek 
web-akadálymentesítésére meglévő 
nemzeti jogi rendelkezések vagy 
intézkedések vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág és a civil társadalom 
érdekeltjeivel annak érdekében, hogy a 7. 
cikk (4) bekezdésében említett éves

(4) A Bizottság támogatásával a 
tagállamok uniós szinten együttműködnek 
az iparág és a civil társadalom 
érdekeltjeivel annak érdekében, hogy a 7a.
cikkben említett rendszeres jelentéstétel 
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jelentéstétel céljából felülvizsgálják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos piaci és 
technológiai fejlődést, illetve haladást, 
valamint végrehajtsák a bevált gyakorlati 
megoldások cseréjét.

céljából felülvizsgálják a web-
akadálymentesítéssel kapcsolatos piaci és 
technológiai fejlődést, illetve haladást, 
valamint végrehajtsák a bevált gyakorlati 
megoldások cseréjét.

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyomon követés és jelentéstétel Nyomon követés

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a (4) bekezdés alapján 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
folyamatosan ellenőrzik, hogy az érintett 
webhelyek megfelelnek-e a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek.

(1) A tagállamok a (4) bekezdés alapján 
meghatározott módszertan alkalmazásával 
folyamatosan ellenőrzik, hogy az érintett 
webhelyek megfelelnek-e a web-
akadálymentesítésre vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok e célból 
illetékes hatóságot jelölnek ki. A 
tagállamok 2014. június 30-ig 
tájékoztatják a Bizottságot a kijelölt 
illetékes hatóságokról.

Or. en
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kijelölt illetékes hatóság feladata 
továbbá, hogy nyomon kövesse a 
felhasználók vagy más érdekelt felek által 
az érintett webhelyek 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott web-
akadálymentesítésére vonatkozó 
követelmények teljesítésének 
elmulasztásával kapcsolatban benyújtott 
panaszokat.
A tagállamok megteszik a felhasználók, 
illetve más érdekelt felek arra vonatkozó
tájékoztatásához szükséges intézkedéseket, 
hogy az (1) albekezdés szerint panaszt 
nyújthassanak be a kijelölt illetékes 
hatósághoz.

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság a Bizottság képviselőiből 
és a tagállamok által kijelölt képviselőkből 
álló, az Európai Bizottság meghívására 
rendszeresen ülésező munkacsoportot hoz 
létre annak érdekében, hogy megvitassák 
a nyomon követés eredményeit és 
megosszák egymással az ezen irányelv 
végrehajtása során bevált gyakorlatokat. 

Or. en
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok évente jelentést 
készítenek a (4) bekezdés alapján 
végrehajtott nyomon követés 
eredményéről, amelynek tartalmaznia kell 
különösen a mérési adatokat és, ha 
vannak ilyenek, az 1. cikk (3) 
bekezdésének hatálya alá tartozó 
webhelyek jegyzékét.

törölve

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelentésnek tartalmaznia kell a 
6. cikk értelmében végrehajtott 
intézkedéseket is.

törölve

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza azt a módszertant, 
amelynek segítségével az érintett 
webhelyeknek a 3. cikkben foglalt web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését nyomon kell követni. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (3) 

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza azt a módszertant, 
amelynek segítségével az érintett 
webhelyeknek a 3. cikkben foglalt web-
akadálymentesítési követelményeknek való 
megfelelését nyomon kell követni. E 
módszertannak átláthatónak, 
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bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. A módszertant Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

átadhatónak, összehasonlíthatónak és 
megismételhetőnek kell lennie, és azt a 
megfelelő szakmai és civil társadalmi 
érdekelt felekkel, köztük különösen a 
fogyatékossággal élőket képviselő 
szervezetekkel szorosan együttműködve 
kell kialakítani.  Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 9. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni. A módszertant Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján meghatározza a tagállamok által a 
Bizottság felé teljesítendő jelentéstételi 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban fogadja el.

törölve

Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Jelentéstétel

(1) A tagállamok rendszeresen 
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beszámolnak a Bizottságnak a 7. cikk 
alapján végrehajtott nyomon követés 
eredményéről, köztük a mérési adatokkal, 
és adott esetben az 1. cikk (3) 
bekezdésének hatálya alá tartozó 
webhelyek jegyzékével kapcsolatosan. E 
jelentést hozzáférhető formátumokban 
nyilvánossá kell tenni.
(2) A jelentésnek tartalmaznia kell a 
6. cikk értelmében végrehajtott 
intézkedéseket is, ideértve a nyomon 
követés alapján az érintett illetékes 
hatóságok által esetlegesen levont 
általános következtetéseket is. 
(3) A Bizottság a tagállamok által a 
Bizottság felé teljesítendő jelentéstételi 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
végrehajtási jogi aktusok útján határozza 
meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat 
a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban fogadja el.

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértéséért 
kiszabható szankciókkal kapcsolatos 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek a szankciók 
érvényesítése érdekében. Az előírt 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.
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A tagállamok ezekről a rendelkezésekről 
2014. június 30-ig tájékoztatják a 
Bizottságot, és haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal az azokat érintő minden 
későbbi módosítást is.

Or. en

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett intézkedéseket a 
közigazgatási, intézményi és jogi 
keretüknek megfelelően az összes alábbi 
webhelyre vonatkozóan alkalmazzák:
a) 2016. december 31-ig a nemzeti szintű 
közszektorbeli szervezetekhez tartozó 
webhelyek,
b) 2018. december 31-ig a regionális 
szintű közszektorbeli szervezetekhez 
tartozó webhelyek,
c) 2020. december 31-ig a helyi szintű 
közszektorbeli szervezetekhez tartozó 
webhelyek,
d) 2020. december 31-ig a nyilvánosság 
számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó, 
a mellékletben meghatározott típusú 
szervezetek által működtetett webhelyek.

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését 
követően három éven belül felülvizsgálja 
ezen irányelv alkalmazását.

A Bizottság felülvizsgálja ezen irányelv 
alkalmazását és legkésőbb …*-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.  E jelentés értékeli, hogy az 
irányelv elérte-e célkitűzéseit, különösen a 
webhelyek akadálymentesítésének 
fokozása szempontjából, figyelembe véve a 
technológiák konvergenciáját, illetve 
egyéb technológiák és az online 
tartalmakhoz való hozzáférést szolgáló 
eszközök felhasználását. 

___________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: ezen 
irányelv hatálybalépését követően három 
évvel.

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
típusai

A nyilvánosság számára alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
webhelyeinek típusai

Or. en

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Jövedelemadó: bevallás, értesítés a 
feldolgozásról

1. Gáz-, távhő-, áram- és vízszolgáltatások
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Or. en

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Munkaügyi hivatalok álláskeresési 
szolgáltatásai

2. Közlekedéssel kapcsolatos 
szolgáltatások

Or. en

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Szociális biztonsági ellátások: 
munkanélküli-ellátások, gyermek utáni 
támogatások, orvosi költségek 
(visszatérítés vagy harmadik fizető fél), 
tanulmányi ösztöndíjak

3. Postai szolgáltatások

Or. en

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Személyes okmányok: útlevél vagy 
vezetői engedély

4. Elektronikus kommunikációs hálózatok 
és szolgáltatások

Or. en
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Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Gépkocsik nyilvántartásba vétele 5. Alapvető banki és biztosítási 
szolgáltatások (például alapszintű fizetési 
számla, a lakásban lévő ingóságokra 
kötött biztosítás, lakásbiztosítás, 
életbiztosítás vagy egészségbiztosítás) 

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Építési engedély kérelmezése 6. Alap-, közép- és felsőfokú oktatás

Or. en

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Rendőrségi bejelentés megtétele, 
például lopás esetén

7. Különböző szerveződésű 
(kölcsönösségen alapuló vagy szakmai), 
törvényileg előírt és kiegészítő szociális 
védelmi rendszerek, amelyek az élet 
alapvető – az egészséggel, öregkorral, 
munkahelyi balesetekkel, 
munkanélküliséggel, nyugdíjjal és 
fogyatékossággal kapcsolatos –
kockázatait fedik le.

Or. en
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Nyilvános könyvtárak, például 
katalógusok és keresőeszközök

8. Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások

Or. en

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Születési és házassági anyakönyvi 
kivonatok igénylése és kiadása

9. Gyermekgondozási szolgálatok

Or. en

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Felsőfokú képzésre vagy egyetemre 
való beiratkozás

10. Közvetlenül a nyilvánosságnak a
társadalmi integráció megkönnyítése és az 
alapvető jogok védelme érdekében nyújtott 
egyéb alapvető szolgáltatások (például 
tartozás vagy munkanélküliség miatt 
személyes válságban lévő személyeknek 
nyújtott segítségnyújtási szolgáltatások, 
reintegrációs vagy rehabilitációs 
szolgáltatások és szociális lakhatási 
szolgáltatások a hátrányos helyzetű 
polgárok vagy szociálisan hátrányos 
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helyzetű csoportok számára).

Or. en

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Tartózkodási hely megváltozásának 
bejelentése

törölve

Or. en

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Egészségüggyel kapcsolatos 
szolgáltatások: interaktív tanácsadás az 
elérhető szolgáltatásokról, betegeknek 
szánt online szolgáltatások, időpont-
egyeztetés

törölve

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A digitális korban az információk és a szolgáltatások nyújtása egyre inkább online történik.  A 
köz- és a magánszektor webhelyeinek száma ezért gyorsan növekedik. Jelenleg csupán a 
közszektorból több mint 761 000 webhely nyújt hozzáférést az információkhoz és 
szolgáltatásokhoz. Ennek ellenére ma az EU-beli webhelyek kevesebb, mint 10%-a érhető el a 
web-akadálymentesítési követelményeknek megfelelően. 

Az EU web-akadálymentesítési piacán több mint 175 000 vállalat működik. A webfejlesztési 
iparban dolgozó mintegy 1 millió ember által termelt forgalom mintegy 144 milliárd euróra 
becsülhető. Az EU-ra gyakorolt gazdasági hatás, valamint a nem elérhető webhelyekkel 
szembeni nagy különbség jövedelmező vállalkozássá teszi a web-akadálymentesítést a 
jelentős növekedési és integrációs potenciállal rendelkező szociális területen.  Ezért a web-
akadálymentesítés tovább fejlesztheti az egységes piacot és széles körben elérhetővé teheti a 
szolgáltatásokat valamennyi uniós polgár számára. 

A web-akadálymentesítés létfontosságú, mivel minden ember, köztük a fogyatékossággal élők 
számára is használhatóvá teszi a webhelyeket. A közszektorbeli szervezeteknek és a 
nyilvánosság számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek befogadó web-
akadálymentesítési gyakorlatot kell követniük ahhoz, hogy eleget tegyenek valamennyi 
polgárral szembeni kötelezettségüknek. 

Szakpolitikai háttér

Az EU intézményei eddig is sok erőfeszítést tettek a haladás ösztönzése és a web-
akadálymentesítés fejlesztése érdekében: ilyen az európai fogyatékosságügyi stratégia (2010–
2020); a 2011–2015-ös időszakra szóló elektronikus kormányzati cselekvési terv;  az európai 
digitális menetrend, a web-akadálymentesítés technológiai megoldásaira irányuló kutatás és 
fejlesztés uniós finanszírozása. Emellett a közbeszerzési irányelvek felülvizsgálata is 
hivatkozik a web-akadálymentesítésre. A tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy 
javítsák a nyilvános webhelyek általános akadálymentesítését. Különösen a rigai miniszteri 
nyilatkozat tett említést arról, hogy 2010-re minden nyilvános webhelyet akadálymentessé 
kell tenni. 

Bár a tagállamok már fogadtak el jogszabályokat vagy más intézkedéseket a web-
akadálymentesítésre, még mindig vannak akadályok a belső piacon az Európa-szerte a 
nemzeti megközelítések terén tapasztalható jelentős különbségek miatt.

A Bizottság javaslata

Mindezek fényében a Bizottság irányelvre irányuló javaslatot terjesztett be a közszektorbeli 
szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről (COM (2012) 721). Ezen irányelvjavaslat 
meghatározza azokat a műszaki előírásokat, amelyek alkalmazásával a tagállamoknak 
akadálymentesíteniük kell (a polgárok gazdasági és társadalmi szerepvállalásához 
elengedhetetlen létfontosságú tájékoztatást és szolgáltatásokat nyújtó) közszektorbeli 
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szervezetek adott típusú webhelyeinek tartalmát. Az irányelv célja, hogy harmonizált 
követelmények meghatározásával közelítse a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek 
akadálymentesítésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság irányelvre irányuló javaslatát és annak felismerését, hogy a 
web-akadálymentesítés piacára jellemző széttöredezettség és bizalomhiány megszüntetése 
érdekében szükség van a közszférára vonatkozó intézkedések uniós szintű harmonizálására. 

Az irányelvtervezet célkitűzései melletti kiállása ellenére az előadó úgy véli, hogy a Bizottság 
által javasolt intézkedések nem elegendőek és nem is kellően széles körűek ahhoz, hogy 
hatékonyan elősegítsék az egységes piac kiteljesítését. Az előadó azzal is tisztában van, hogy 
az információhoz való hozzáférés csupán az első a különösen a fogyatékossággal élők 
mindennapjait megnehezítő számos akadály között. Ezért az előadó jelentéstervezetében arra 
a következtetésre jut, hogy ki kell szélesíteni az irányelv hatályát és további intézkedéseket 
kell hozni a nyomon követés, a jelentéstétel és végrehajtás területén, s ily módon orvosolni 
lehet a szöveg jelenlegi hiányosságait.

Tárgy és hatály

Az 1. cikk meghatározza az irányelv hatályát és hivatkozik a közszektorbeli szervezetek 
webhelyeinek azon tizenkét típusát felsoroló jegyzékre, amelyek a 2001. évi elektronikus 
kormányzati teljesítményértékelés szerint létfontosságúak a nyilvánosság gazdaságban és 
társadalomban való részvételéhez. A webhelyek típusainak eme felsorolása ugyanakkor nem 
teljes, és nem terjed ki a közszolgáltatások és a nyilvánosság számára nyújtott alapvető 
szolgáltatások túlnyomó többségére. 

Az Európai Bizottság egy feltételezett „továbbgyűrűző hatásra” hivatkozik, amely során a 
közszektorbeli szervezetek további webhelyeket tennének akadálymentessé. Az előadó hangot 
ad abbéli aggodalmának, hogy ez a „továbbgyűrűző” mechanizmus nem fogja elérni a kívánt 
hatást amiatt, hogy önkéntes megfelelésre támaszkodik.  E stratégia működőképessége nem 
igazolódott be, és bizonyítékok sem támasztják azt alá. 

Az előadó ezért arra törekszik, hogy áthidalja a Bizottság megközelítése, illetve napjaink 
gyorsan változó információs és kommunikációs valósága közötti szakadékot. Azt javasolja, 
hogy az összes közszektorbeli webhelyre terjedjen ki az irányelv hatálya, és azt 2020-ig 
fokozatosan hajtsák végre nemzeti, regionális és helyi szinten.  Emellett korlátozott számban 
a nyilvánosság számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó egyéb szervezetekhez tartozó 
webhelyeket is bele kell foglalni az irányelvbe, és 2020-ig azt végre kell hajtani. A 
nyilvánosság számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezetekhez tartozó webhelyek 
típusainak jegyzékét a melléklet tartalmazza. 

Az új hatály tükrözné a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben 
és az európai digitális menetrend kötelezettségvállalásaiban meghatározott, jogilag kötelező 
erejű kötelezettségeket, amelyek célja, hogy Európa előmozdítsa a digitális társadalmi 
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befogadást és az akadálymentes hozzáférésbe vetett piaci bizalmat. 

Fogalommeghatározások

A Bizottság által javasolt fogalommeghatározások jelentős technológiai fejlesztéseket nem 
tükröznek. Az online információk és szolgáltatások elérése egyre inkább kézi 
mobileszközökkel, s nem pedig asztali számítógépekkel történik. A fogyasztók egyre inkább a 
webhely-tulajdonosok által tervezett mobileszközöket, valamint mobil webalkalmazásokat 
preferálják közvetítő eszközökként. Ezért az irányelv 2. cikkében szereplő „érintett 
webhelyek”, „webhelyek tartalma”és a „közvetítő eszközök” meghatározásoknak ezt a tényt 
egyértelműen el kell ismerniük. 

Az előadó továbbá azt is javasolja, hogy erősítsék meg a „webhelyek tartalma” 
meghatározást, úgy, hogy az magában foglalja különösen az érintett közszektorbeli szervezet 
webhelyén kívül üzemeltetett webhelyeken keresztül nyújtott funkciókat is, amelyek azzal a 
feltétellel tartoznak az irányelv hatálya alá, hogy kizárólag a külső webhelyen keresztül 
történik az információ és szolgáltatás biztosítása a felhasználó számára. 

A web-akadálymentesítésre vonatkozó követelmények

Az előadó ambiciózus megközelítést támogat, így arra törekszik, hogy „lehetővé tegye” a 
közszektorbeli szervezetek webhelyeinek és más közvetítő eszközzel a nyilvánosság számára 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó egyéb szervezetek webhelyeinek az interoperabilitását. Az 
interoperabilitás lehetővé tétele elengedhetetlen azon személyek számára, akik támogató 
technológiák segítségével férnek hozzá e webhelyekhez.

Nyomon követés és jelentéstétel

A 7. cikk meghatározza a tagállamok nyomon követési és jelentéstételi kötelezettségeit a 
webes tartalom rendszeres frissítésére vonatkozóan.  Az ehhez alapul szolgáló módszertant a 
Bizottságnak az ágazati és civil társadalmi érintettekkel szoros együttműködésben kell 
átlátható, átruházható és képviseleti elvek alapján létrehoznia. Az előadó a megfigyelésre és 
jelentéstételre vonatkozóan két külön cikket javasol a két kötelezettség közötti világos 
különbségtétel és a jobb olvashatóság érdekében.

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság bevezeti a folyamatos nyomon követést. A tagállamok 
kijelölnek egy, a nyomon követésért felelős illetékes hatóságot, amely a webhely-felhasználók 
vagy más érdekelt felek által az érintett webhelyek hozzáférhetőségére vonatkozó 
követelmények teljesítésének megsértése miatt benyújtott bármilyen panasz kivizsgálásáért 
felel. 

Az átláthatóság érdekében a nyomon követési mechanizmus egy, az adatok nyílt 
mechanizmusát is előirányozza, amely értelmében a tagállamok az elvégzett nyomon követés 
eredményeiről szóló jelentésüket nyilvánossá teszik. Ebben az összefüggésben a Bizottság 
képviselőiből és a tagállamok által kinevezett képviselőkből álló munkacsoport a Bizottság 
meghívására rendszeresen ülésezik azzal a céllal, hogy megvitassák a nyomon követés 
eredményeit és megosszák egymással a bevált gyakorlatokat.  

Az előadó elismeri a szubszidiaritás elvét, amely értelmében a végrehajtás jelentős 
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paraméterei a tagállamok mérlegelési jogkörébe tartoznak. Ezért a tagállamok megteszik az 
összes szükséges intézkedést egy olyan hatékony végrehajtási mechanizmus kialakítására, 
amely a nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó hatékony és arányos 
szankciókat szabályozza. A tagállamok ezekről a rendelkezésekről 2013. június 30-ig értesítik 
a Bizottságot.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Az Európai Bizottság felhatalmazást kér felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásához, 
hogy adott esetben a web-akadálymentesítés érdekében a 3. cikknek megfelelően harmonizált 
követelményeket fogadhasson el. 

Az előadó attól tart, hogy a 3. cikkben meghatározott követelmények módosításával az 
irányelv lényege változna meg. Emiatt azt javasolja, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására irányuló felhatalmazás csak bizonyos – magukat a követelményeket nem 
módosító – helyzetekre és célokra korlátozódjon. 


