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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.9.2017 A8-0188/352 

Módosítás  352 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – V szakasz –2 oszlop – D pont – 1 a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. Támogatási szolgáltatások 

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 

call center, műszaki segítségnyújtás, 

közvetítő szolgáltatások és képzési 

szolgáltatások), amennyiben 

rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 

adniuk a termék akadálymentességéről és 

a támogató technológiákkal való 

kompatibilitásáról, a 

funkcióképességükben korlátozott 

felhasználók, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

akadálymentesített kommunikációs 

módokon. 
 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.9.2017 A8-0188/353 

Módosítás  353 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 7 sor – VI szakasz –2 oszlop – A pont – 1 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

a) biztosítani kell a szolgáltatás 

nyújtása során használt termékek 

hozzáférhetőségét a D. pontban 

meghatározott szabályok szerint; 

a) a szolgáltatás nyújtása során 

használt termékeknek eleget kell tenniük a 

D. pontban meghatározott szabályoknak; 

b) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

b) a szolgáltatás működésével, 

valamint akadálymentességi jellemzőivel 

és lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatást 

többféle elérhető formátumban kell 

biztosítani, a következők szerint: 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók alternatív 

támogató formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

i. a tájékoztatást akadálymentes 

internetes formátumban és elektronikus, 

nem internetes dokumentum formájában 
kell hozzáférhetővé tenni úgy, hogy 

érthetővé, észlelhetővé és működtethetővé 

teszik; 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

ii. a gazdasági szereplő felsorolja a 

szolgáltatás akadálymentességi elemeit, és 

ismerteti azok használatát, valamint 

annak a támogató technológiákkal való 

kompatibilitását;; 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

iii. az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
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szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat – a c) pont szerint kell 

nyújtani. 

szükséges kapcsolódó online és 

mobilalkalmazásokat és weboldalakat a c) 

pont szerint kell nyújtani; 

c) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentessé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

c) a weboldalakat és a mobilalapú 

szolgáltatásokat, ezen belül a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges mobil 

alkalmazásokat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentesíteni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

d) ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 
valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását. 

d) a funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, 
valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatása. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/354 

Módosítás  354 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 7 sor – VI szakasz –2 oszlop – C pont – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében:  

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

a) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

a) a szolgáltatás működésével, 

valamint akadálymentességi jellemzőivel 

és lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatást 

többféle elérhető formátumban kell 

biztosítani, a következők szerint: 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók alternatív 

támogató formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

i. a tájékoztatást akadálymentes 

internetes formátumban és elektronikus, 

nem internetes dokumentum formájában 
kell hozzáférhetővé tenni úgy, hogy 

érthetővé, észlelhetővé és működtethetővé 

teszik; 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

ii. a gazdasági szereplő felsorolja a 

szolgáltatás akadálymentességi elemeit, és 

ismerteti azok használatát, valamint 

annak a támogató technológiákkal való 

kompatibilitását; 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat – a b) pont szerint kell 

nyújtani. 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online és 

mobilalkalmazásokat és weboldalakat – a 

b) pont szerint kell nyújtani; 

b) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

b) a weboldalakat és a mobilalapú 

szolgáltatásokat, ezen belül a szolgáltatás 
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megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentessé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal 

nyújtásához szükséges mobil 

alkalmazásokat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentesíteni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/355 

Módosítás  355 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 7 sor – VI szakasz –2 oszlop – D pont – 1 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Tervezés és gyártás: A 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során hozzáférhetővé kell tenni a 

következőket: 

1. Tervezés és gyártás: A 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során be kell tartani a következő 

akadálymentességi követelményeket: 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeknek: 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeket többféle 

elérhető formátumban kell biztosítani, és 

amelyeknek: 

i. több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 

i. több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőeknek kell lenniük; 

ii. érthetőknek kell lenniük; ii. érthetőknek kell lenniük; 

iii. észlelhetőknek kell lenniük; iii. észlelhetőknek kell lenniük; 

iv. az előrelátható használat 

feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük; 

iv. a betűknek megfelelő méretűnek 

kell lenniük, elegendő kontraszttal a 

karakterek és a háttér között ahhoz, hogy 

az előrelátható használat feltételei között 

olvashatóságuk maximális legyen; 

b) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

b) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 
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c) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint; 

c) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint; 

d) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

d) adott esetben kompatibilitás az 

uniós szinten elérhető támogató 

eszközökkel és technológiákkal, ideértve a 

hallást segítő technológiákat is, mint 

például a hallókészülékeket, telecoilokat, 

cochleáris implantátumokat és 

hallássegítő eszközöket. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/356 

Módosítás  356 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 7 sor – VI szakasz –2 oszlop – D pont – 1 a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. Támogatási szolgáltatások 

A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 

call center, műszaki segítségnyújtás, 

közvetítő szolgáltatások és képzési 

szolgáltatások), amennyiben 

rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 

adniuk a termék akadálymentességéről és 

a támogató technológiákkal való 

kompatibilitásáról, a 

funkcióképességükben korlátozott 

felhasználók, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

akadálymentesített kommunikációs 

módokon. 
 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/357 

Módosítás  357 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 8 sor – VII szakasz –2 oszlop – A pont – 1 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

a) biztosítani kell a szolgáltatás 

nyújtása során használt termékek 

hozzáférhetőségét a „Termékek” című B. 

pontban meghatározott szabályok szerint; 

a) a szolgáltatás nyújtása során 

használt termékeknek eleget kell tenniük a 

„Termékek” című B. pontban 

meghatározott szabályoknak; 

b) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

b) a szolgáltatás működésével, 

valamint akadálymentességi jellemzőivel 

és lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatást 

többféle elérhető formátumban kell 

biztosítani, a következők szerint: 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók támogató 

formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

i. a tájékoztatást akadálymentes 

internetes formátumban és elektronikus, 

nem internetes dokumentum formájában 

kell hozzáférhetővé tenni úgy, hogy 

érthetővé, észlelhetővé és működtethetővé 

teszik; 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

ii. a gazdasági szereplő felsorolja a 

szolgáltatás akadálymentességi elemeit, és 

ismerteti azok használatát, valamint 

annak a támogató technológiákkal való 

kompatibilitását; 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

iii. az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 
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szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat – a c) pont szerint kell 

nyújtani. 

szükséges kapcsolódó online és 

mobilalkalmazásokat és weboldalakat a c) 

pont szerint kell nyújtani; 

c) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentessé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

c) a weboldalakat és a mobilalapú 

szolgáltatásokat, ezen belül a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges mobil 

alkalmazásokat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentesíteni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

d) hozzáférhető információt kell 

nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

d) hozzáférhető információt kell 

nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

e) ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását. 

e) a funkcióképességükben 

korlátozott, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek 

igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, 

gyakorlatok, szabályok és eljárások, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatása. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/358 

Módosítás  358 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 8 sor – VII szakasz –2 oszlop – B pont – 1 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Tervezés és gyártás: A 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során hozzáférhetővé kell tenni a 

következőket: 

1. Tervezés és gyártás: A 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során be kell tartani a következő 

akadálymentességi követelményeket: 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeknek: 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeket többféle 

elérhető formátumban kell biztosítani, és 
amelyeknek: 

i. több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 

i. több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőeknek kell lenniük; 

ii. érthetőknek kell lenniük; ii. érthetőknek kell lenniük; 

iii. észlelhetőknek kell lenniük; iii. észlelhetőknek kell lenniük; 

iv. az előrelátható használat 

feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük; 

iv. a betűknek megfelelő méretűnek 

kell lenniük, elegendő kontraszttal a 

karakterek és a háttér között ahhoz, hogy 
az előrelátható használat feltételei között 

olvashatóságuk maximális legyen; 

b) a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

b) a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás), a 

márka megjelölése, a termék neve és 
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típusa, amely 

 i. megfelel az a) pontban 

meghatározott követelményeknek; 

 ii. egyszerű és pontos módon 

tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a 

termék akadálymentesítő elemeket 

tartalmaz, valamint a támogató 

technológiával való kompatibilitásáról; 

c) a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás, amely megfelel a következőknek: 

c) a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás – akár külön mellékelt, akár a 

termékbe integrált formában –, amely 

megfelel a következőknek: 

i. az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen; 

i. a tájékoztatásnak akadálymentes 

internetes formában és elektronikus, nem 

internetes dokumentum formájában kell 

rendelkezésre állnia, észlelhető és működő 

módon; valamint 

ii. az utasításoknak alternatívát kell 

kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében; 

ii. a gyártó felsorolja a termék 

hozzáférhetőségi elemeit és ismerteti azok 

használatát, valamint annak a támogató 

technológiákkal való kompatibilitását; 

 ca) a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására 

és ártalmatlanítására vonatkozó 

használati utasítás – akár külön mellékelt, 

akár a termékbe integrált formában – , 

amely megfelel a következőknek: 

d) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

d) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

e) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint; 

e) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

foglaltak szerint; 

f) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

f) adott esetben kompatibilitás az 

uniós szinten elérhető támogató 

eszközökkel és technológiákkal.  
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7.9.2017 A8-0188/359 

Módosítás  359 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 9 sor – VIII szakasz –2 oszlop – A pont – 1 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

1. A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

a) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

a) a szolgáltatás működésével, 

valamint akadálymentességi jellemzőivel 

és lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatást 

többféle elérhető formátumban kell 

biztosítani, a következők szerint: 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók alternatív 

támogató formátumok generálására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen, 

i. a tájékoztatást akadálymentes 

internetes formátumban és elektronikus, 

nem internetes dokumentum formájában 
kell hozzáférhetővé tenni úgy, hogy 

érthetővé, észlelhetővé és működtethetővé 

teszik; 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

ii. a gazdasági szereplő felsorolja a 

szolgáltatás akadálymentességi elemeit, és 

ismerteti azok használatát, valamint 

annak a támogató technológiákkal való 

kompatibilitását; 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat – a b) pont szerint kell 

nyújtani. 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online és 

mobilalkalmazásokat és weboldalakat – a 

b) pont szerint kell nyújtani; 

b) a weboldalakat következetes és a b) a weboldalakat és a mobilalapú 
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felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentessé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

szolgáltatásokat, ezen belül a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges mobil 

alkalmazásokat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentesíteni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/360 

Módosítás  360 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 9 sor – VIII szakasz – 2 oszlop – A pont – 1 a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. Támogatási szolgáltatások: A 

támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, 

call center, műszaki segítségnyújtás, 

közvetítő szolgáltatások és képzési 

szolgáltatások), amennyiben 

rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell 

adniuk a szolgáltatás 

akadálymentességéről és a támogató 

technológiákkal való kompatibilitásáról, a 

funkcióképességükben korlátozott 

felhasználók, többek között a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

akadálymentesített kommunikációs 

módokon. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/361 

Módosítás  361 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Tervezés és gyártás: A 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során hozzáférhetővé kell tenni a 

következőket:  

1. Tervezés és gyártás: A 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során be kell tartani a következő 

akadálymentességi követelményeket: 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeknek: 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott információk 

(címkézés, használati utasítás, 

figyelmeztetések), amelyeket többféle 

elérhető formátumban kell biztosítani, és 

amelyeknek: 

i. több érzékszervi csatornán 

keresztül elérhetőknek kell lenniük; 

i. több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhetőeknek kell lenniük; 

ii. érthetőknek kell lenniük; ii. érthetőknek kell lenniük; 

iii. észlelhetőknek kell lenniük; iii. észlelhetőknek kell lenniük; 

iv. az előrelátható használat 

feltételeinek megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük; 

iv. a betűknek megfelelő méretűnek 

kell lenniük, elegendő kontraszttal a 

karakterek és a háttér között ahhoz, hogy 

az előrelátható használat feltételei között 

olvashatóságuk maximális legyen; 

b) a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

b) a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás), a 

márka megjelölése, a termék neve és 
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típusa, amely: 

 i. megfelel az 1a. pontban 

meghatározott követelményeknek; 

 ii. egyszerű és pontos módon 

tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a 

termék akadálymentesítő elemeket 

tartalmaz, valamint a támogató 

technológiával való kompatibilitásáról; 

c) a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás, amely megfelel a következőknek: 

c) a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó használati 

utasítás – akár külön mellékelt, akár a 

termékbe integrált formában – , amely 

megfelel a következőknek: 

i. az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül elérhető 

legyen; 

i. a tájékoztatásnak akadálymentes 

internetes formában és elektronikus, nem 

internetes dokumentum formájában kell 

rendelkezésre állnia, észlelhető és működő 

módon;  

ii. az utasításoknak alternatívát kell 

kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében; 

ii. a gyártó felsorolja a termék 

hozzáférhetőségi elemeit és ismerteti azok 

használatát, valamint annak a támogató 

technológiákkal való kompatibilitását; 

 iii. kérésre alternatív, nem 

elektronikus formátumokban, többek 

között nagyméretű betűvel nyomtatott, 

Braille-írásos vagy könnyen érthető 

formátumokban rendelkezésre bocsátja. 

 c) a termék alkalmazására, 

telepítésére, karbantartására, tárolására 

és ártalmatlanítására vonatkozó 

használati utasítás – akár külön mellékelt, 

akár a termékbe integrált formában – , 

amely megfelel a következőknek: 

d) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

d) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input 

és output) a 2. pontban foglaltak szerint; 

e) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 

e) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban 
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foglaltak szerint; foglaltak szerint; 

f) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

f) adott esetben kompatibilitás az 

uniós szinten elérhető támogató 

eszközökkel és technológiákkal, ideértve a 

hallást segítő technológiákat is, mint 

például a hallókészülékeket, telecoilokat, 

cochleáris implantátumokat és 

hallássegítő eszközöket. 

Or. en 

 

 


