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Muudatusettepanek 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et toode 
kannab CE-märgist, et sellel oleks kaasas 
nõutud dokumendid, juhised ja ohutusteave 
keeles, millest saavad kergesti aru selle 
liikmesriigi tarbijad ja lõppkasutajad, mille 
turul toode on kättesaavaks tehakse, ning 
et tootja ja importija on täitnud artikli 5 
lõigetes 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 
sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et toode on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga, et sellel 
oleks kaasas nõutud dokumendid, juhised 
ja ohutusteave keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
lõppkasutajad, mille turul toode 
kättesaadavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 7 lõikes 4 sätestatud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et toode 
kannab CE-märgist, et sellel oleks kaasas 
nõutud dokumendid, juhised ja ohutusteave 
keeles, millest saavad kergesti aru selle 
liikmesriigi tarbijad ja lõppkasutajad, mille 
turul toode on kättesaavaks tehakse, ning 
et tootja ja importija on täitnud artikli 5 
lõigetes 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 
sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et tootel
oleks kaasas nõutud dokumendid, juhised 
ja ohutusteave keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
lõppkasutajad, mille turul toode 
kättesaadavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 7 lõikes 4 sätestatud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Vicky Ford, Daniel Dalton
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne toote turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et toode 
kannab CE-märgist, et sellel oleks kaasas 
nõutud dokumendid, juhised ja ohutusteave 
keeles, millest saavad kergesti aru selle 
liikmesriigi tarbijad ja lõppkasutajad, mille 
turul toode on kättesaavaks tehakse, ning 
et tootja ja importija on täitnud artikli 5 
lõigetes 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 
sätestatud nõuded.

2. Enne toote turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et tootel
oleks kaasas nõutud dokumendid, juhised 
ja ohutusteave keeles, millest saavad 
kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja 
lõppkasutajad, mille turul toode 
kättesaadavaks tehakse, ning et tootja ja 
importija on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 7 lõikes 4 sätestatud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui turustajad arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 
kättesaadavaks enne, kui see on viidud 
nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 
turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, 
kui toode kujutab endast ohtu.

3. Kui turustaja arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, teavitab ta tootjat ja 
turujärelevalveasutusi ning ei tee toodet 
turul kättesaadavaks enne, kui see on 
viidud nõuetega vastavusse.

Or. it

Muudatusettepanek 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui turustajad arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 
kättesaadavaks enne, kui see on viidud 
nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 
turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, 
kui toode kujutab endast ohtu.

3. Kui turustaja arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 
kättesaadavaks enne, kui see on viidud 
nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 
turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, 
kui toode ei ole kooskõlas käesoleva 
direktiiviga.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui turustajad arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 
kättesaadavaks enne, kui see on viidud 
nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 
turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, 
kui toode kujutab endast ohtu.

3. Kui turustaja arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 
kättesaadavaks enne, kui see on viidud 
nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 
turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, 
kui toode kujutab endast ohtu turvalisusele 
või tervisele.

Or. de

Muudatusettepanek 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui turustajad arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 
kättesaadavaks enne, kui see on viidud 

3. Kui turustaja arvab või tal on 
põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 
sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul 
kättesaadavaks enne, kui see on viidud 
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nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 
turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, 
kui toode kujutab endast ohtu.

nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab 
turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, 
kui toode kujutab endast ohtu turvalisusele 
või tervisele.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult 
või võetakse tagasi. Lisaks, kui toode 
kujutab endast ohtu, teavitavad turustajad 
sellest viivitamatult nende liikmesriikide 
pädevaid asutusi, kus nad toote turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 
võetud parandusmeetmete kohta.

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
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nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu, teavitavad turustajad sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks 
tegid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode ei vasta 
käesolevale direktiivile, teavitavad 
turustajad sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad 
toote turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis 
tahes võetud parandusmeetmete kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 456
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu, teavitavad turustajad sellest
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks 
tegid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu, teavitavad turustajad sellest 
kuni 24 tunni jooksul nende liikmesriikide 
pädevaid asutusi, kus nad toote turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes 
võetud parandusmeetmete kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu, teavitavad turustajad sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks 
tegid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks, vajaduse 
korral kõrvaldatakse see turult. Lisaks, kui 
toode kujutab endast ohtu turvalisusele või 
tervisele, teavitavad turustajad sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks
tegid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu, teavitavad turustajad sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks 
tegid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu, teavitavad turustajad sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks 
tegid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu, teavitavad turustajad sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks 
tegid, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja mis tahes võetud 
parandusmeetmete kohta.

5. Turustajad, kes arvavad või kellel 
on põhjust uskuda, et toode, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivile, tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed toote 
nõuetega vastavusse viimiseks või 
vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või 
võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab 
endast ohtu turvalisusele või tervisele, 
teavitavad turustajad sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus 
nad toote turul kättesaadavaks tegid, 
esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse 
ja mis tahes võetud parandusmeetmete
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Turustajad tagavad oma 
töötajatele asjakohase ja pideva koolituse, 
et nad teaksid, kuidas kasutada 
ligipääsetavaid tooteid ja osutada 
ligipääsetavaid teenuseid. Koolitus 
hõlmab selliseid teemasid nagu 
teavitamine, nõustamine ja reklaam.

Or. en

Selgitus

Lisatakse uus säte vajaduse kohta tagada töötajate asjakohane ja pidev koolitamine, et nad 
teaksid, kuidas kasutada ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid.

Muudatusettepanek 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad peavad olema 
võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet 
kümne aasta jooksul alates sellest, kui 
neile toodet tarniti, ja kümne aasta 
jooksul alates sellest, kui nad toodet 
tarnisid.

2. Ettevõtjad peavad olema 
võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet 
vähemalt viie aasta või kõnealuse toote 
olelusringile vastava aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad peavad olema 
võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet 
kümne aasta jooksul alates sellest, kui 
neile toodet tarniti, ja kümne aasta jooksul 
alates sellest, kui nad toodet tarnisid.

2. Ettevõtjad peavad olema 
võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet 
viie aasta jooksul alates sellest, kui neile 
toodet tarniti, ja viie aasta jooksul alates 
sellest, kui nad toodet tarnisid.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teenuseosutajad esitavad pädeva 
asutuse põhjendatud nõudmise korral 
talle kogu teabe, mida on vaja teenuse 
vastavuse tõendamiseks artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad 
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, 
mis võetakse selleks, et viia teenus 
vastavusse kõnealuste nõuetega.

4. Teenuseosutajad esitavad 
pädevatele riiklikele asutustele kogu teabe, 
mida on vaja teenuse vastavuse 
tõendamiseks artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad 
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, 
mis võetakse selleks, et viia teenus 
vastavusse kõnealuste nõuetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teenuseosutajad esitavad pädeva 
asutuse põhjendatud nõudmise korral talle 
kogu teabe, mida on vaja teenuse vastavuse 
tõendamiseks artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, 
mis võetakse selleks, et viia teenus 
vastavusse kõnealuste nõuetega.

4. Teenuseosutajad esitavad pädeva 
asutuse nõudmise korral talle kogu teabe, 
mida on vaja teenuse vastavuse 
tõendamiseks artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad 
nimetatud ametiasutustega viimaste 
nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, 
mis võetakse selleks, et viia teenus 
vastavusse kõnealuste nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tooted ja teenused, mis on juba 
hõlmatud määrusega (EL) nr 1300/2014 
(piiratud liikumisvõimega inimeste KTK), 
täidavad artikli 3 kohased 
ligipääsetavusnõudeid.

Or. de

Selgitus

Artikliga tuleks tagada, et ei toimu mingit dubleerimist. Tooted ja teenused, mis on juba 
hõlmatud määrusega (EL) nr 1300/2014 (milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust 
seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamisega 
Euroopa Liidu raudteesüsteemis), tuleb selle kohaselt tunnistada käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavaks.
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Muudatusettepanek 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Isegi juhul, kui teenus või osa 
sellest ostetakse allhanke korras 
kolmandalt isikult, ei tohiks seada ohtu 
selle teenuse ligipääsetavust ja selle 
suhtes kehtivad käesolevas direktiivis 
sätestatud kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Teenuseosutajad tagavad oma 
töötajatele asjakohase ja pideva koolituse, 
et nad teaksid, kuidas kasutada 
ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid. 
Koolitus hõlmab selliseid teemasid nagu 
teavitamine, nõustamine ja reklaam.

Or. en

Selgitus

Lisatakse uus säte vajaduse kohta tagada töötajate asjakohane ja pidev koolitamine, et nad 
teaksid, kuidas kasutada ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid.

Muudatusettepanek 474
Igor Šoltes
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
niivõrd, kuivõrd need ei mõjuta toote või 
teenuse aspekti või omadust, mille 
tagajärjel muutuks toote või teenuse 
põhiolemus.

1. Artiklis 3 osutatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
niivõrd, kuivõrd need ei mõjuta 
märkimisväärselt toote või teenuse 
põhiolemust.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) ettevõtja hinnangulised kulud ja 
tulud võrrelduna eeldatava kasuga piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste ja
puuetega inimeste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) ettevõtja hinnangulised kulud ja 
tulud võrrelduna eeldatava kasuga 
puuetega inimeste, piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste ja vanusega seotud 
või muude vaegustega inimeste jaoks, 
võttes arvesse konkreetse toote või teenuse 
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kasutamise sagedust ja kestust.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lisaks mõistele „puuetega inimesed“ tuleks säilitada mõiste „piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed“, et näidata, et direktiiv on kasulik tunduvalt suuremale osale 
elanikkonnast. Ka hinnanguliste kulude-tulude analüüsis on oluline võtta arvesse kogu 
elanikkonda, kellele ligipääsetavad tooted ja teenused on kasulikud.

Muudatusettepanek 478
Marlene Mizzi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tarbijatele märkimisväärse 
negatiivse mõju puudumist, eelkõige 
seoses sarnaste toodete ja teenuste 
kättesaadavusega;

Or. en
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Muudatusettepanek 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Kui näiteks enam kui 10 aastat kasutusel olnud piletimüügiautomaat on töökorras ning 
kujutab endast suurt investeeringut, ei ole mõtet ettevõtjatelt eeldada selle viivitamata 
väljavahetamist pärast käesoleva direktiivi kohaldama hakkamist. Pigem tuleks seepärast 
ebaproportsionaalse koormuse hindamisel võtta arvesse automaatide eluiga. Seda eriti selle 
asjaolu valguses, et käesoleva direktiivi kohaldamisala piirdub üksnes uute toodete ja 
teenustega.

Muudatusettepanek 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Eelkõige transpordivaldkonnas hoiavad teenusepakkujad sageli käsutusvalmis töötajaid, kes 
abistavad puuetega inimesi automaatide kasutamisel. Seda abi, millega saab reageerida palju 
individuaalsemalt puuetega inimeste vajadustele, tuleks ebaproportsionaalse koormuse 
hindamisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Koormust ei peeta 
ebaproportsionaalseks, kui seda 
kompenseeritakse rahastamisega muudest 
ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, 
olgu selleks siis avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud ressursid.

4. Koormust ei peeta 
ebaproportsionaalseks, kui seda 
kompenseeritakse rahastamisega muudest 
ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, 
mis on tehtud kättesaadavaks 
ligipääsetavuse parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Koormust ei peeta 
ebaproportsionaalseks, kui seda 
kompenseeritakse rahastamisega muudest 
ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, 
olgu selleks siis avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud ressursid.

4. Koormust ei peeta 
ebaproportsionaalseks, kui seda 
kompenseeritakse rahastamisega muudest 
ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, 
olgu selleks siis avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud ressursid. 
Ebaproportsionaalse koormuse õigustatud 
põhjuseks ei loeta seda, et 
ligipääsetavusnõudeid ei peeta 
prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad 
teadmised.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Koormust ei peeta 4. Koormust ei peeta 
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ebaproportsionaalseks, kui seda 
kompenseeritakse rahastamisega muudest 
ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, 
olgu selleks siis avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud ressursid.

ebaproportsionaalseks, kui seda 
kompenseeritakse rahastamisega muudest 
ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, 
olgu selleks siis avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud ressursid. 
Ebaproportsionaalse koormuse õigustatud 
põhjuseks ei loeta seda, et 
ligipääsetavusnõudeid ei peeta 
prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad 
teadmised.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Seda, kas vastavus toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks 
põhjustada nende toodete täieliku 
muutmise või ebaproportsionaalse 
koormuse, hindavad ettevõtjad.

5. Seda, kas vastavus toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks 
põhjustada nende toodete täieliku 
muutmise või ebaproportsionaalse 
koormuse, hindavad ettevõtjad. 
Ebaproportsionaalse koormuse õigustatud 
põhjuseks ei loeta seda, et 
ligipääsetavusnõudeid ei peeta 
prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad 
teadmised.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Seda, kas vastavus toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks 
põhjustada nende toodete täieliku 

5. Seda, kas vastavus toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks 
põhjustada nende toodete täieliku 
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muutmise või ebaproportsionaalse
koormuse, hindavad ettevõtjad.

muutmise või liigse koormuse, hindavad 
turujärelevalveasutused koostöös 
puuetega inimesi esindavate 
organisatsioonidega.

Or. it

Muudatusettepanek 486
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Seda, kas vastavus toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks 
põhjustada nende toodete täieliku 
muutmise või ebaproportsionaalse 
koormuse, hindavad ettevõtjad.

5. Seda, kas vastavus toodete ja 
teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks 
põhjustada nende toodete täieliku 
muutmise või ebaproportsionaalse 
koormuse, hindavad ettevõtjad koos 
kasutajate ja ligipääsetavusnõuete 
ekspertidega.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Mikroettevõtjad on 
kõnealusest teavitamiskohustusest 
vabastatud, kuid nad peavad suutma 
esitada asjakohased dokumendid vastava 
turujärelevalveasutuse taotluse korral.

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi pädevat ametiasutust, kus 
toode turule lastakse või kättesaadavaks 
tehakse. Vastavale 
turujärelevalveasutusele peab taotluse 
korral esitama lõikes 3 osutatud 
hinnangu.
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Or. de

Muudatusettepanek 488
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest 
teavitamiskohustusest vabastatud, kuid 
nad peavad suutma esitada asjakohased 
dokumendid vastava 
turujärelevalveasutuse taotluse korral.

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Turujärelevalveasutus 
kontrollib süstemaatiliselt sellise erandi 
tegemise hindamist, välja arvatud juhul, 
kui ettevõtja on esitanud sõltumatu 
kolmanda isiku hinnangu.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest 
teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad 
peavad suutma esitada asjakohased 
dokumendid vastava turujärelevalveasutuse 
taotluse korral.

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Lõikes 3 osutatud hinnang esitatakse 
põhjendatud nõudmise korral 
turujärelevalveasutusele. Mikroettevõtjad 
on kõnealusest teavitamiskohustusest 
vabastatud, kuid nad peavad suutma 
esitada asjakohased dokumendid vastava 
turujärelevalveasutuse taotluse korral.
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Or. en

Muudatusettepanek 490
Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest 
teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad 
peavad suutma esitada asjakohased 
dokumendid vastava turujärelevalveasutuse 
taotluse korral.

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. VKEd on kõnealusest 
teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad 
peavad suutma esitada asjakohased 
dokumendid vastava turujärelevalveasutuse 
taotluse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest 
teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad 
peavad suutma esitada asjakohased 
dokumendid vastava turujärelevalveasutuse 
taotluse korral.

6. Kui ettevõtjad on kasutanud 
lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse 
toote või teenuse puhul, teavitavad nad 
selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. 
Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud 
hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest 
teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad 
peavad suutma esitada asjakohased 
dokumendid vastava turujärelevalveasutuse 
taotluse korral. Turujärelevalveasutus 
kontrollib süstemaatiliselt sellise erandi 
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tegemise hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Erandite sidususe tagamise 
eesmärgil nende hindamisel 
kohaldatavate asjakohaste põhimõtete 
kehtestamiseks luuakse asjaomaste 
sidusrühmade, sh puuetega inimeste ja 
neid esindavate organisatsioonide ning 
turujärelevalveasutuste vahel 
struktureeritud dialoog.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Erandite sidususe tagamise 
eesmärgil nende hindamisel 
kohaldatavate asjakohaste põhimõtete 
kehtestamiseks luuakse asjaomaste 
sidusrühmade, sh puuetega inimeste ja 
neid esindavate organisatsioonide ning 
turujärelevalveasutuste vahel 
struktureeritud dialoog.

Or. en
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Muudatusettepanek 494
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Erandite sidususe tagamise 
eesmärgil nende hindamisel 
kohaldatavate asjakohaste põhimõtete 
kehtestamiseks luuakse asjaomaste 
sidusrühmade, sh puuetega inimeste ja 
neid esindavate organisatsioonide ning 
turujärelevalveasutuste vahel 
struktureeritud dialoog.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Erandite sidususe tagamise 
eesmärgil nende hindamisel 
kohaldatavate asjakohaste põhimõtete 
kehtestamiseks luuakse asjaomaste 
sidusrühmade, sh puuetega inimesi 
esindavate organisatsioonide ja 
turujärelevalveasutuste vahel 
struktureeritud dialoog.

Or. en

Selgitus

Puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide osalemist teiste sidusrühmadega 
võrdsetel alustel tuleks edendada.
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Muudatusettepanek 496
Marlene Mizzi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad eelkõige 
toetusvõrkude ja struktuuride 
tugevdamisega, et julgustavad VKEsid ja 
väga väikesi ettevõtjaid rakendama 
ligipääsetavuse lähenemisviisi juba 
toodete projekteerimisel ja kavandamisel 
ning teenuste osutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Liikmesriike innustatakse 
pakkuma mikroettevõtjatele ja VKEdele 
stiimuleid ja suuniseid, et hõlbustada 
käesoleva direktiivi rakendamist. 
Menetluste ja suuniste väljatöötamisel 
konsulteeritakse asjaomaste 
sidusrühmade, sh puuetega inimesi 
esindavate organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Marlene Mizzi

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

2 a. Rakendusaktide vastuvõtmise 
menetluse ja Euroopa normide 
väljatöötamise raames konsulteeritakse 
süstemaatiliselt asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rakendusaktide vastuvõtmise 
menetluse raames konsulteeritakse 
süstemaatiliselt asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonidega.

Or. en

Selgitus

Puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide osalemist teiste sidusrühmadega 
võrdsetel alustel tuleks edendada.

Muudatusettepanek 500
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rakendusaktide vastuvõtmise 
menetluse raames konsulteeritakse 
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süstemaatiliselt asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas puuetega 
inimeste ja neid esindavate 
organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon 
koostatakse otsuse nr 768/2008/EÜ III lisas 
esitatud näidise järgi. See peab sisaldama 
käesoleva direktiivi II lisas sätestatud 
elemente ja seda ajakohastatakse pidevalt.
Tehnilist dokumentatsiooni käsitlevate 
nõuete puhul tuleb hoiduda mis tahes 
ebaproportsionaalse koormuse tekitamisest 
mikroettevõtjatele ning väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele. See 
tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus toode turule lastakse või 
kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon 
koostatakse otsuse nr 768/2008/EÜ III lisas 
esitatud näidise järgi. Tehnilist 
dokumentatsiooni käsitlevate nõuete puhul 
tuleb hoiduda mis tahes 
ebaproportsionaalse koormuse tekitamisest 
mikroettevõtjatele ning väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele. See 
tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus toode turule lastakse või 
kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lisaks ELi 
vastavusdeklaratsioonile antakse 
tarbijatele pakendile kantud märkega 
lihtsalt ja täpselt teavet selle kohta, et 
toode sisaldab ligipääsetavuselemente.
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Or. en

Selgitus

Selge viide ligipääsetavuse kohta võimaldab tarbijatel teha teadliku valiku.

Muudatusettepanek 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud

Toote CE-märgise üldpõhimõtted

CE-vastavusmärgise suhtes kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 
sätestatud üldpõhimõtteid.

Or. de

Muudatusettepanek 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud

Toote CE-märgise üldpõhimõtted

CE-vastavusmärgise suhtes kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 
sätestatud üldpõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud

Toote CE-märgise üldpõhimõtted

CE-vastavusmärgise suhtes kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 
sätestatud üldpõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
turujärelevalveasutuste valduses olev teave 
ettevõtjate vastavuse kohta artiklis 3 
sätestatud kohaldatavatele 
ligipääsetavusnõuetele ja artikliga 12 ette 
nähtud erandite hindamisele on tarbijatele 
taotluse korral sobivas vormingus
kättesaadav, välja arvatud juhul, kui seda 
teavet ei saa esitada konfidentsiaalsuse 
tõttu, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 
765/2008 artikli 19 lõikega 5.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
turujärelevalveasutuste valduses olev teave 
ettevõtjate vastavuse kohta artiklis 3 
sätestatud kohaldatavatele 
ligipääsetavusnõuetele ja artikliga 12 ette 
nähtud erandite hindamisele on tarbijatele 
sobivas vormingus kättesaadav, välja 
arvatud juhul, kui seda teavet ei saa esitada 
konfidentsiaalsuse tõttu, nagu on ette 
nähtud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 
19 lõikega 5.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga liikmesriik loob kõigile 



AM\1121397ET.docx 31/155 PE599.726v03-00

ET

ligipääsetava andmebaas-registri, kuhu 
kantakse tooted, millele ligi ei pääse. 
Tarbijatel on võimalik saada ja esitada 
teavet toodete kohta, millele ligi ei pääse. 
Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et teavitada tarbijaid ja teisi asjast 
huvitatud isikuid kaebuste esitamise 
võimalusest. Riikide andmebaaside vahel 
luuakse näiteks komisjoni või asjaomaste 
esindusorganisatsioonide vastutusel 
interaktiivne süsteem, mille kaudu 
levitada ligipääsmatuid tooteid 
puudutavat teavet kogu Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga liikmesriik loob kõigile 
ligipääsetava andmebaas-registri, kuhu 
kantakse tooted ja teenused, millele ligi ei 
pääse. Liikmesriigid võtavad ka vajalikke 
meetmeid, et teavitada tarbijaid või teisi 
asjast huvitatud isikuid alapunktides a ja 
b osutatud võimalusest esitada kaebus 
määratud pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.
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Muudatusettepanek 509
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a

Riiklik andmebaas

Iga liikmesriik loob kõigile ligipääsetava 
andmebaas-registri, kuhu kantakse 
tooted, millele ligi ei pääse. Tarbijatel on 
võimalik saada ja esitada teavet toodete 
kohta, millele ligi ei pääse. Liikmesriigid 
võtavad vajalikke meetmeid, et teavitada 
tarbijaid ja teisi asjast huvitatud isikuid 
kaebuste esitamise võimalusest. Riikide 
andmebaaside vahel luuakse näiteks 
komisjoni või asjaomaste 
esindusorganisatsioonide vastutusel 
interaktiivne süsteem, mille kaudu 
levitada ligipääsmatuid tooteid 
puudutavat teavet kogu Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Riiklikud andmebaasid

Iga liikmesriik loob riikliku andmebaasi, 
mis on kättesaadav kõikidele kodanikele 
ja sidusrühmadele ning sisaldab kogu 
asjakohast teavet artikli 1 lõigetes 1 ja 2 
loetletud toodete ja teenuste 
ligipääsetavuse määra kohta, ning 
ajakohastab seda korrapäraselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ligipääsetavusega seotud ohtu kujutavate
toodetega tegelemise menetlus riigi 
tasandil

Nõuetele mittevastavate toodetega 
tegelemise menetlus riigi tasandil

Or. en

Muudatusettepanek 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ligipääsetavusega seotud ohtu kujutavate 
toodetega tegelemise menetlus riigi 
tasandil

Turvalisuse või terviseohtu kujutavate 
toodetega tegelemise menetlus riigi 
tasandil

Or. en

Muudatusettepanek 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ligipääsetavusega seotud ohtu kujutavate 
toodetega tegelemise menetlus riigi 
tasandil

Ligipääsetavusega seotud turvalisuse või 
terviseohtu kujutavate toodetega 
tegelemise menetlus riigi tasandil

Or. de
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Muudatusettepanek 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud 
määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 
alusel meetmeid või kui neil on piisavalt 
põhjust arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääv toode kujutab 
ohtu käesolevas direktiivis käsitletud 
ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad 
nad asjaomase toote hindamise, mis 
hõlmab kõiki käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad 
teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutustel on piisavalt 
põhjust arvata, et toode ei vasta nõuetele, 
siis teostavad nad asjaomase toote 
hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas 
direktiivis sätestatud nõudeid. Asjaomased 
ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse 
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu 
käesolevas direktiivis käsitletud 
ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad 
nad asjaomase toote hindamise, mis 
hõlmab kõiki käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad 
teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse 
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu
turvalisusele või tervisele käesolevas 
direktiivis käsitletud 
ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad 
nad asjaomase toote hindamise, mis 
hõlmab kõiki käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad 
teevad turujärelevalveasutustega koostööd.
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Or. de

Muudatusettepanek 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse 
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu 
käesolevas direktiivis käsitletud 
ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad 
nad asjaomase toote hindamise, mis 
hõlmab kõiki käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad 
teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Kui ühe liikmesriigi 
turujärelevalveasutused on võtnud määruse 
(EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel 
meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust 
arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu 
turvalisusele või tervisele käesolevas 
direktiivis käsitletud 
ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad 
nad asjaomase toote hindamise, mis 
hõlmab kõiki käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad 
teevad turujärelevalveasutustega koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 
turujärelevalveasutused arvamusel, et 
toode ei vasta käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad 
viivitamatult, et asjakohane ettevõtja 
võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et 
toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, 
või kõrvaldaks toote turult või võtaks selle 
tagasi mõistliku aja jooksul arvestades 
ohu suurust.

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 
turujärelevalveasutused arvamusel, et 
toode ei vasta käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad 
viivitamatult, et asjakohane ettevõtja 
võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et 
toode nimetatud nõuetega vastavusse viia.
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Or. en

Muudatusettepanek 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 
turujärelevalveasutused arvamusel, et 
toode ei vasta käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad 
viivitamatult, et asjakohane ettevõtja 
võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et 
toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, 
või kõrvaldaks toote turult või võtaks selle 
tagasi mõistliku aja jooksul arvestades ohu 
suurust.

Kui nimetatud hindamise tulemusena on 
turujärelevalveasutused arvamusel, et 
toode ei vasta käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad 
viivitamatult, et asjakohane ettevõtja 
võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et 
toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, 
või kõrvaldaks toote turult täiendava 
mõistliku aja jooksul, kui asjaomane 
ettevõtja ei ole võtnud parandusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud meetmete suhtes 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 
artiklit 21.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane ettevõtja ei võta 
lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku 
jooksul piisavaid parandusmeetmeid, 
võtavad turujärelevalveasutused kõik 
asjakohased ajutised meetmed, et keelata 
või piirata toote kättesaadavaks tegemist 
nende riigisisesel turul, toode turult 
kõrvaldada või tagasi võtta. 
Turujärelevalveasutused teavitavad 
viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike 
kõnealustest meetmetest.

4. Kui asjaomane ettevõtja ei võta 
piisavaid parandusmeetmeid, võtavad 
turujärelevalveasutused kõik asjakohased 
ajutised meetmed, millega tagatakse toote 
vastavusse viimine käesolevas direktiivis 
sätestatud ligipääsetavusnõuetega. 
Turujärelevalveasutused teavitavad 
viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike 
kõnealustest meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomane ettevõtja ei võta 
lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku 
jooksul piisavaid parandusmeetmeid, 
võtavad turujärelevalveasutused kõik 
asjakohased ajutised meetmed, et keelata 
või piirata toote kättesaadavaks tegemist 
nende riigisisesel turul, toode turult 
kõrvaldada või tagasi võtta. 
Turujärelevalveasutused teavitavad 
viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike 
kõnealustest meetmetest.

4. Kui asjaomane ettevõtja ei võta 
lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku 
jooksul piisavaid parandusmeetmeid, 
võtavad turujärelevalveasutused kõik 
asjakohased ajutised meetmed, et keelata 
või piirata toote kättesaadavaks tegemist 
nende riigisisesel turul või toode turult 
kõrvaldada. Turujärelevalveasutused 
teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi 
liikmesriike kõnealustest meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 
kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava 
toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, 
toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja 
ohu laadi, võetud siseriiklike meetmete 
iseloomu ja kestust, samuti asjaomase 
ettevõtja esitatud seisukohti. 
Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, 
kas mittevastavus on seotud mõnega 
järgmistest põhjusest:

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 
kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava 
toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, 
toote päritolu, väidetava mittevastavuse 
laadi, võetud siseriiklike meetmete 
iseloomu ja kestust, samuti asjaomase 
ettevõtja esitatud seisukohti. 
Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, 
kas mittevastavus on seotud mõnega 
järgmistest põhjusest:

Or. en

Muudatusettepanek 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 
kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava 
toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, 
toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja 
ohu laadi, võetud siseriiklike meetmete 
iseloomu ja kestust, samuti asjaomase 
ettevõtja esitatud seisukohti. 
Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, 
kas mittevastavus on seotud mõnega 
järgmistest põhjusest:

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 
kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava 
toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, 
toote päritolu, väidetava mittevastavuse 
ning turvalisuse ja terviseohu laadi, 
võetud siseriiklike meetmete iseloomu ja 
kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud 
seisukohti. Turujärelevalveasutused 
näitavad eelkõige, kas mittevastavus on 
seotud mõnega järgmistest põhjusest:

Or. en

Muudatusettepanek 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 
kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava 
toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, 
toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja
ohu laadi, võetud siseriiklike meetmete 
iseloomu ja kestust, samuti asjaomase 
ettevõtja esitatud seisukohti. 
Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, 
kas mittevastavus on seotud mõnega 
järgmistest põhjusest:

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab 
kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava 
toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, 
toote päritolu, väidetava mittevastavuse 
ning turvalisuse ja terviseohu laadi, 
võetud siseriiklike meetmete iseloomu ja 
kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud 
seisukohti. Turujärelevalveasutused 
näitavad eelkõige, kas mittevastavus on 
seotud mõnega järgmistest põhjusest:

Or. de

Muudatusettepanek 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toote mittevastavus nõuetele, mis 
on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 3,

(a) toote mittevastavus nõuetele, mis 
on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 3,
ning sellega turvalisuse või tervise ohtu 
seadmine,

Or. de

Muudatusettepanek 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) puudused artiklis 13 osutatud 
harmoneeritud standardites, mille alusel 
vastavust eeldatakse.

(b) puudused artiklis 13 osutatud 
harmoneeritud standardites, mille alusel 
vastavust eeldatakse, ning sellega 
turvalisuse või tervise ohtu seadmine.
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Muudatusettepanek 527
Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase 
toote suhtes võetakse viivitamata kõik 
vajalikud piiravad meetmed, näiteks 
kõrvaldatakse toode turult.

8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase 
toote suhtes võetakse viivitamata kõik 
vajalikud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase 
toote suhtes võetakse viivitamata kõik 
vajalikud piiravad meetmed, näiteks 
kõrvaldatakse toode turult.

8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase 
toote suhtes võetakse viivitamata kõik 
vajalikud ja proportsionaalsed piiravad 
meetmed, näiteks kõrvaldatakse toode 
turult.

Or. de

Muudatusettepanek 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Selleks et hõlbustada teabe ja 



AM\1121397ET.docx 41/155 PE599.726v03-00

ET

parimate tavade vahetust 
turujärelevalveasutuste vahel ning tagada 
sidusus käesolevas direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuete kohaldamisel või 
juhtudel, mil seda peetakse vajalikuks, 
sest komisjon on esitanud taotluse 
avaldada nendest nõuetest erandite
tegemise kohta arvamust, moodustab 
komisjon töörühma, kuhu kuuluvad 
riikide turujärelevalveasutuste ja 
asjaomaseid sidusrühmi, sh puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide 
esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 530
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a

Teabevahetus

Selleks et hõlbustada teabe ja parimate 
tavade vahetust turujärelevalveasutuste 
vahel ning tagada sidusus käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuete kohaldamisel 
või juhtudel, mil seda peetakse vajalikuks, 
sest komisjon on esitanud taotluse 
avaldada nendest nõuetest erandite 
tegemise kohta arvamust, moodustab 
komisjon töörühma, kuhu kuuluvad 
riikide turujärelevalveasutuste ja 
asjaomaseid sidusrühmi, sh puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide 
esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 531
Maria Grapini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi 
võetud meetme kohta vastuväiteid või kui 
komisjon on seisukohal, et riigisisene 
meede on vastuolus liidu õigusaktidega, 
alustab komisjon viivitamata 
konsultatsioone liikmesriikidega ja 
asjaomase ettevõtja või asjaomaste 
ettevõtjatega ning hindab riigisisest 
meedet. Nimetatud hindamise tulemuste 
põhjal otsustab komisjon, kas liikmesriigi 
meede on põhjendatud või mitte.

Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi 
võetud meetme kohta vastuväiteid või kui 
komisjonil on asjakohaseid tõendeid, mis 
viitavad sellele, et riigisisene meede on 
vastuolus liidu õigusaktidega, alustab 
komisjon viivitamata konsultatsioone 
liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või 
asjaomaste ettevõtjatega ning hindab 
riigisisest meedet. Nimetatud hindamise 
tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas 
liikmesriigi meede on põhjendatud või 
mitte.

Or. ro

Muudatusettepanek 532
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi 
võetud meetme kohta vastuväiteid või kui 
komisjon on seisukohal, et riigisisene 
meede on vastuolus liidu õigusaktidega, 
alustab komisjon viivitamata 
konsultatsioone liikmesriikidega ja 
asjaomase ettevõtja või asjaomaste 
ettevõtjatega ning hindab riigisisest 
meedet. Nimetatud hindamise tulemuste 
põhjal otsustab komisjon, kas liikmesriigi 
meede on põhjendatud või mitte.

Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud 
menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi 
võetud meetme kohta vastuväiteid või kui 
komisjon on seisukohal, et riigisisene 
meede on vastuolus liidu õigusaktidega, 
alustab komisjon viivitamata 
konsultatsioone liikmesriikidega, puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonidega ja 
asjaomase ettevõtja või asjaomaste 
ettevõtjatega ning hindab riigisisest 
meedet. Nimetatud hindamise tulemuste 
põhjal otsustab komisjon, kas liikmesriigi 
meede on põhjendatud või mitte.

Or. it
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Muudatusettepanek 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigi meede loetakse 
põhjendatuks, võtavad kõik liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et tagada mittevastava 
toote kõrvaldamine oma turgudelt, ja 
teavitavad sellest komisjoni. Kui 
liikmesriigi meedet peetakse 
põhjendamatuks, tunnistab asjaomane 
liikmesriik selle kehtetuks.

2. Kui liikmesriigi meede loetakse 
põhjendatuks, võtavad kõik liikmesriigid 
vajalikud meetmed, et tagada mittevastava 
toote nõuetega vastavusse viimine, ja 
teavitavad sellest komisjoni. Kui 
liikmesriigi meedet peetakse 
põhjendamatuks, tunnistab asjaomane 
liikmesriik selle kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 534
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisa IX jaos sätestatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse 
järgneva suhtes:

1. I lisa I–V jaos sätestatud 
ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse artikli 
1 lõigetes 1 ja 2 osutatud toodete ja 
teenuste suhtes järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 535
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kehtestades tehnilised 
spetsifikatsioonid ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumid, mis on seotud 

(a) kehtestades tehnilised 
spetsifikatsioonid, mis on seotud 
riigihangete, sealhulgas segahangetega, 
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kõigi riigihangete ja kontsessioonidega, 
mille kavandatud kasutajateks on üldsus 
või avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija töötajad, ning mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2014/23/EL,49

direktiivi 2014/24/EL50 ning direktiivi 
2014/25/EL51;

nagu on kindlaks määratud käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõikes 3, ning mille 
suhtes kohaldatakse direktiivi 
2014/24/EL50 või direktiivi 2014/25/EL51;

__________________ __________________

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, 
kontsessioonilepingute sõlmimise kohta.

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/24/EL, 26. veebruar 2014,
riigihangete kohta.

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/24/EL riigihangete kohta.

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2014/25/EÜ, 26. veebruar 2014,vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste 
sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetluste kohta.

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/25/EÜ vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate 
hankemenetluste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestades ligipääsetavusnõuded, 
millele on osutatud valmistades ette ja 
rakendades programme, mis on hõlmatud 
määrusega (EL) nr 1303/2013, mis 
käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, 
ning määrusega (EL) nr 1304/2013, mis 
käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi.

välja jäetud

Or. en



AM\1121397ET.docx 45/155 PE599.726v03-00

ET

Muudatusettepanek 537
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Pädev asutus võib vabalt otsustada, kas ligipääsetavusnõuded peaksid kuuluma riigihangete 
kriteeriumite alla või mitte. Kui nad aga otsustavad selle tingimuseks seadmise kasuks, siis 
peavad ligipääsetavusnõuete kriteeriumid vastama käesolevale direktiivile.
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Muudatusettepanek 539
Edward Czesak

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) transpordisektori puhul määruse 
(EL) nr 1315/2013 artikli 37 kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 540
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajaduse korral kõigi asjakohaste 
liidu õigusaktide või liidu õigusaktide 
sätete suhtes, milles viidatakse 
ligipääsetavusele puuetega inimeste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajaduse korral kõigi asjakohaste 
liidu õigusaktide või liidu õigusaktide 
sätete suhtes, milles viidatakse 
ligipääsetavusele puuetega inimeste jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lisaks mõistele „puuetega inimesed“ tuleks säilitada mõiste „piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed“, et näidata, et direktiiv on kasulik tunduvalt suuremale osale 
elanikkonnast. Ka hinnanguliste kulude-tulude analüüsis on oluline võtta arvesse kogu 
elanikkonda, kellele ligipääsetavad tooted ja teenused on kasulikud.

Muudatusettepanek 544
Igor Šoltes
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22– lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 545
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seda, kas vastavus artiklis 21 
osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab 
ebaproportsionaalse koormuse, hindavad 
asjaomased pädevad asutused.

3. Seda, kas vastavus artiklis 21 
osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab 
ebaproportsionaalse koormuse, hindavad 
asjaomased pädevad asutused. 
Ebaproportsionaalse koormuse õigustatud 
põhjuseks ei tuleks lugeda seda, et 
ligipääsetavusnõudeid ei peeta 
prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad 
teadmised.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus on kasutanud 
erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 

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

konkreetse toote või teenuse puhul, teatab 
ta sellest komisjonile. Teade peab 
sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist ja 
see tehakse ligipääsetavas vormis 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 548
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 549
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui komisjonil on põhjust 
asjaomase pädeva asutuse otsuses 
kahelda, võib komisjon paluda artiklis 
19a osutatud töörühmal käesoleva artikli 
lõikes 2 osutatud hinnangut kontrollida ja 
esitada arvamuse.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud vahendid on 
järgmised:

välja jäetud

(a) sätted, mille kohaselt tarbija võib 
kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda 
kohtute või pädevate haldusasutuste 
poole, et tagada käesoleva direktiivi 
ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud 
sätete täitmine;

(b) sätted, mille kohaselt avalik-
õiguslikud asutused või eraõiguslikud 
ühingud, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on õigustatud 
huvi tagada käesoleva direktiivi sätete 
järgimine, võivad tarbijate nimel 
kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda 
kohtute või pädevate haldusasutuste 
poole, et tagada käesoleva direktiivi 
ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud 
sätete täimine.
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Or. de

Selgitus

Käesoleva sätte kustutamine on vajalik, sest vastasel juhul võimaldaks see üldsuse huvides 
hagi (actio popularis) algatamist.

Muudatusettepanek 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sätted, mille kohaselt tarbija võib 
kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda 
kohtute või pädevate haldusasutuste poole, 
et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 
liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;

(a) sätted, mille kohaselt otseselt 
mõjutatud tarbija võib kooskõlas 
liikmesriigi õigusega pöörduda kohtute või 
pädevate haldusasutuste poole, et tagada 
käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 
liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;

Or. en

Muudatusettepanek 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sätted, mille kohaselt avalik-
õiguslikud asutused või eraõiguslikud 
ühingud, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on õigustatud 
huvi tagada käesoleva direktiivi sätete 
järgimine, võivad tarbijate nimel
kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda 
kohtute või pädevate haldusasutuste poole, 
et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 
liikmesriigis vastu võetud sätete täimine.

(b) sätted, mille kohaselt avalik-
õiguslikud asutused või eraõiguslikud 
ühingud, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, keda nõuetele 
mittevastav toode või teenus otseselt 
mõjutab, võivad kooskõlas liikmesriigi 
õigusega pöörduda kohtute või pädevate 
haldusasutuste poole, et tagada käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu 
võetud sätete täitmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 553
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sätted, mille kohaselt luuakse 
tarbijate jaoks ligipääsetav, kõikehõlmav 
ja piisavate vahenditega varustatud 
kaebuste lahendamise mehhanism, mis 
täiendab rakendus- ja 
järelevalvesüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sätted, mille kohaselt luuakse 
tarbijate jaoks kõikehõlmav ja piisavate 
vahenditega varustatud kaebuste 
lahendamise mehhanism, mis täiendab 
rakendus- ja järelevalvesüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sätted, mille kohaselt luuakse 
tarbijate jaoks kõikehõlmav ja piisavate 
vahenditega varustatud kaebuste 
lahendamise mehhanism, mis täiendab 
rakendus- ja järelevalvesüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sätted, mille kohaselt luuakse 
kõikehõlmav ja piisavate vahenditega 
varustatud tarbijate kaebuste lahendamise 
mehhanism, mis täiendab rakendus- ja 
järelevalvesüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Marco Zullo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sätted, mille kohaselt luuakse 
tarbijakaebuste lahendamise mehhanism.

Or. it

Muudatusettepanek 558
Igor Šoltes
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et enne kui 
pöördutakse kohtute või pädevate 
haldusasutuste poole, on asjaomasel 
ettevõtjal võimalus mis tahes väidetav 
mittevastavus käesolevale direktiivile 
kõrvaldada, sealhulgas tarbijate, avalik-
õiguslike asutuste ja/või eraõiguslike 
ühingute, organisatsioonide või muude 
õigustatud huviga juriidiliste isikute 
kaasamise, nendega koostöö tegemise või 
muude vaidluste lahendamise 
mehhanismide kaudu. Seda nimetataks 
kaasamismehhanismiks.

Kui mittevastavust ei suudeta kõrvaldada 
mõlemaid pooli rahuldaval viisil 15 päeva 
jooksul alates päevast, mil ettevõtjat 
teavitatakse probleemidest, mille on 
tõstatanud tarbijad, avalik-õiguslikud 
asutused ja/või eraõiguslikud ühingud, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel on õigustatud huvi, loetakse 
kaasamismehhanism nurjunuks, välja 
arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku 
selle ajavahemiku pikendamises.

Kui kaasamismehhanism nurjub, võtavad 
liikmesriigi kohtud käesoleva direktiivi 
nõuete väidetavat olulist rikkumist 
hõlmava juhtumi asjaolude hindamisel 
arvesse seda, kas pooled kasutasid ära 
kaasamismehhanismi või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
lepingutele, mille suhtes kohaldatakse 
direktiive 2014/24/EL ja 2014/25/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõikes 2 a sätestatud eesmärgi 
täitmiseks innustavad liikmesriigid 
ettevõtjaid rakendama vaidluste 
lahendamiseks tarbijate kaebuste 
lahendamise mehhanismi ja seda 
avalikustama.

Or. en

Muudatusettepanek 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettenähtud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Ettenähtud karistused peavad olema 
piisavalt tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad, et need ei pakuks ettevõtjatele 
alternatiivset võimalust mitte viia oma 
tooteid või teenuseid kooskõlla käesolevas 
direktiivis sätestatud 
ligipääsetavusnõuetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettenähtud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

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

Or. en

Muudatusettepanek 563
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid eraldavad trahvide 
jõustamiseks ja sissenõudmiseks vajalikud 
vahendid. Laekunud summad 
investeeritakse uuesti ligipääsetavusega 
seotud meetmetesse.

Or. en

Muudatusettepanek 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 565
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
lepingutele, mille suhtes kohaldatakse 
direktiive 2014/24/EL ja 2014/25/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid kohaldavad neid 
norme

(a) artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud 
toodete – üldotstarbelise arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemide – suhtes … [three 
years after the date of entry into force of 
this Directive];

(b) artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud 
toodete – iseteenindusterminalide – suhtes 
… [five years after the date of entry into 
force of this Directive];

(c) artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud 
toodete – tarbija lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus seoses 
telefoniteenustega – suhtes … [four years 
after the date of entry into force of this 
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Directive];

(d) artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud 
toodete – tarbija lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus seoses 
audiovisuaalmeedia teenustega – suhtes
… [four years after the date of entry into 
force of this Directive];

(e) artikli 1 lõike 1 punktis e osutatud 
toodete – kasutajaliidese kaudu 
käitatavate kodumasinate – suhtes … 
[four years after date of the entry into 
force of this Directive];

(f) artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud 
teenuste – telefoniteenuste – suhtes … 
[four years after the date of entry into 
force of this Directive];

(g) artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud 
teenuste – audiovisuaalmeedia teenuste –
suhtes … [six years after the date of entry 
into force of this Directive];

(h) artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud 
teenuste – lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenuste 
(veebisaidid ja mobiilirakendused) –
suhtes … [three years after the date of
entry into force of this Directive];

(i) artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud 
teenuste – lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenuste 
(iseteenindusterminalid ja 
piletiautomaadid) – suhtes … [five years 
after the date of entry into force of this 
Directive];

(j) artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud 
teenuste – lennu-, bussi-, raudtee- ja 
veetranspordi reisijateveo teenuste 
(sõidukid ja taristu) – suhtes … [ten years 
after the date of entry into force of this 
Directive];

(k) artikli 1 lõike 2 punktis d osutatud 
teenuste – pangandusteenuste ja 
makseterminalide (iseteenindusterminalid 
ja makseterminalid) – suhtes … [five 
years after the date of entry into force of 
this Directive];
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(l) artikli 1 lõike 2 punktis d osutatud 
teenuste – pangandusteenuste ja 
makseterminalide (pangandusteenused) –
suhtes … [three years after the date of
entry into force of this Directive];

(m) artikli 1 lõike 2 punktis e osutatud 
teenuste – e-raamatute – suhtes … [three 
years after the date of entry into force of 
this Directive];

(n) artikli 1 lõike 2 punktis f osutatud 
teenuste – e-kaubanduse, sotsiaalmeedia 
ja uute veebisaitide ning veebiplatvormide 
– suhtes … [three years after the date of
entry into force of this Directive];

(o) artikli 1 lõike 2 punktis g osutatud 
teenuste – majutusteenuste (veebisaidid) –
suhtes … [three years after the date of
entry into force of this Directive];

(p) artikli 1 lõike 2 punktis g osutatud 
teenuste – majutusteenuste 
(tehiskeskkond) – suhtes … [three years 
after the date of entry into force of this 
Directive].

Or. en

Muudatusettepanek 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid kohaldavad neid 
norme

Or. en

Muudatusettepanek 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artiklis 1 osutatud toodete ja 
teenuste suhtes … [three years after the 
date of entry into force of this Directive];

Or. en

Selgitus

Direktiivi rakendamise aega tuleks lühendada, tagamaks, et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed ja puuetega inimesed saaksid ligipääsetavusest kasu mõistliku aja 
jooksul.

Muudatusettepanek 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 3 lõikes 10 osutatud 
tehiskeskkonnaga seotud normide suhtes 
… [ten years after the date of entry into 
force of this Directive].
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Or. en

Selgitus

Tehiskeskkonna puhul on soovitatav tagada täiendav mõistlik aeg direktiivi nõuete täitmiseks.

Muudatusettepanek 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid, kes kasutavad artikli 
3 lõikes 10 sätestatud võimalust, 
edastavad komisjonile põhiliste 
siseriiklike õigusnormide teksti, mille nad 
on sel eesmärgil vastu võtnud, ning
esitavad komisjonile aruande edusammude 
kohta nende rakendamisel.

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
aruande edusammude kohta nende 
rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a

Üleminekuperiood

Ilma et see piiraks artikli 27 lõike 2 
kohaldamist, võivad liikmesriigid näha 
pärast käesoleva direktiivi kohaldamist 
ette kuueaastase üleminekuperioodi, mille 
ajal võivad teenuseosutajad jätkata oma 
teenuste osutamist, kasutades tooteid, 
mida nad enne seda kuupäeva kasutasid 
seaduslikult sarnaste teenuste 
osutamiseks.



PE599.726v03-00 62/155 AM\1121397ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…insert date - five years after the 
application of this Directive] ja seejärel iga 
viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta.

… [three years after the application of this 
Directive] ja seejärel iga kolme aasta 
tagant esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 574
Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…insert date - five years after the 
application of this Directive] ja seejärel iga 
viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta.

… [insert date - three years after the 
application of this Directive] ja seejärel iga 
kolme aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aruandes tuleb muu hulgas 
käsitleda edasiminekut toodete ja teenuste 
ligipääsetavuses ning selle mõju 
ettevõtjatele ja puuetega inimestele, 
pidades silmas ühiskonna, majanduse ja 
tehnoloogia arengut ning selgitades 
võimaluse korral välja koormuse 
vähendamise valdkonnad, eesmärgiga 
hinnata vajadust vaadata läbi käesolev 
direktiiv.

1. Aruandes hinnatakse saadud 
teadete põhjal seda, kas direktiiv on 
täitnud oma eesmärgid, eriti seoses 
ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba 
liikumise edendamisega. Selles tuleb muu 
hulgas käsitleda edasiminekut toodete ja 
teenuste ligipääsetavuses ning vajadust 
lisada direktiivi kohaldamisalasse uusi 
tooteid ja teenuseid või tooteid ja 
teenuseid sellest välja jätta, pidades silmas 
ühiskonna, majanduse ja tehnoloogia 
arengut ning käesoleva direktiivi täitmise 
taset. Komisjon hindab ka artiklite 12 ja 
22 toimimist ning nende mõju ettevõtjatele 
ja puuetega inimestele, selgitades 
võimaluse korral välja koormuse 
vähendamise valdkonnad, eesmärgiga 
hinnata vajadust vaadata läbi käesolev 
direktiiv.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni aruandes võetakse 
arvesse majandusala sidusrühmade ning 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide, sealhulgas puuetega 
inimesi ja eakaid esindavate 
organisatsioonide, seisukohti.

3. Komisjoni aruandes võetakse 
arvesse majandusala sidusrühmade ning 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide, sealhulgas puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide 
seisukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni aruandes võetakse 
arvesse majandusala sidusrühmade ning 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide, sealhulgas puuetega 
inimesi ja eakaid esindavate 
organisatsioonide, seisukohti.

3. Komisjoni aruandes võetakse 
arvesse majandusala sidusrühmade ning 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide, sealhulgas puuetega 
inimesi esindavate organisatsioonide 
seisukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid

Üldotstarbeline arvuti riistvara ja 
operatsioonisüsteemid ning e-lugerid

Or. en

Muudatusettepanek 579
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – punkt -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Operatsioonisüsteemid

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid ettenähtud ja optimaalsel viisil, 
tuleb täita punktis 3 sätestatud 
kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamise nõuded. Teenuste osutamine 
hõlmab
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(a) teabe tagamist teenuse toimimise ning 
selle ligipääsetavusomaduste ja -
võimaluste kohta, mida võidakse pakkuda
digitaalses vormingus;
(b) elektroonilist teavet, sealhulgas 
teenuse osutamiseks vajalikke veebisaite.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – punkt 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine 1. Üldotstarbelise arvuti riistvara
kavandamine ja tootmine

Or. en

Muudatusettepanek 581
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine 1. Kavandamine ja tootmine

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

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

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) arusaadav;
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(ii) arusaadav; (ii) tajutav;

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

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega 
kirjatüübiga;

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

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

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

(i) peab vastama alapunktis a 
sätestatud nõuetele;

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

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

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

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

(i) need peavad olema tehtud 
kättesaadavaks ligipääsetavas 
veebivormingus ja elektroonilises muus 
kui veebidokumendis, tehes need 
tajutavaks, kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule; 

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

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

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

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

Or. en

Muudatusettepanek 582
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Toote kasutajaliidese ja 
kavandamise funktsionaalsusnõuded

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

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

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

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

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

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

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

kui toode eeldab kasutajatelt hääle 
kasutamist, pakub toode ka vähemalt üht 
töörežiimi, mis ei eelda kasutajatelt 
suuliselt tekitatava heli, nt kõne, 
vilistamine või klikk, tekitamist;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

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

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) visuaalne töörežiim, mis ei nõua 
värvitaju;

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

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

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

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

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

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

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

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

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 583
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tugiteenused

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

Or. en

Selgitus

Vajaduse korral tuleb tagada ka ligipääsetavus tugiteenustele, et anda tarbijatele kogu 
vajalik teave.

Muudatusettepanek 584
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Funktsionaalsed toimivusnõuded

(a) Kasutamine nägemisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda nägemisvõimet.

(b) Kasutamine piiratud 
nägemisvõime korral

Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab kasutajatel oma piiratud 
nägemisvõimet paremini kasutada.

(c) Kasutamine värvitaju puudumise 
korral

Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kasutajalt värvitaju.

(d) Kasutamine kuulmisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kuulmisvõimet.

(e) Kasutamine piiratud 
kuulmisvõime korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks tõhustatud 
helifunktsioonidega töörežiim.

(f) Kasutamine kõnevõime puudumise 
korral

Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda neilt hääle kasutamist.

(g) Kasutamine piiratud 
käsitsemisvõime või jõu korral

Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 
toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 
või käejõudu.
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(h) Kasutamine piiratud ulatusvõime
korral

Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 
toodete korral peavad kõik kasutajad 
ulatuma nende juhtelementideni.

(i) Valgustundlikkushoogude 
vallandamise riski minimeerimine

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
minimeerib valgustundlikkushoogude 
vallandamise võimaluse.

(j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 
võimete korral

IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 
funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 
selle kasutamist.

(k) Eraelu puutumatus

Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 
kasutamisel eraelu puutumatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid ning 
makseterminalid

Or. en

Muudatusettepanek 586
Igor Šoltes
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid ja
registreerimisautomaadid

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid, parkimispileti müügi 
automaadid, registreerimisautomaadid ja 
makseterminalid

Or. en

Muudatusettepanek 587
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid

Iseteenindusterminalid: makseterminalid,
pangaautomaadid, piletiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid

Or. en

Muudatusettepanek 588
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid ja 
registreerimisautomaadid

Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, 
piletiautomaadid, registreerimisautomaadid 
ja makseterminalid

Or. it

Muudatusettepanek 589
Olga Sehnalová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine 1. Kavandamine ja tootmine

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

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

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused)

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) on kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) on arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) on tajutav eeldatavaid 
kasutustingimusi arvestades;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

(iv) hõlmab toote 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitust selle kohta, kuidas neid 
aktiveerida ja kasutada ning kuidas toote 
ühilduvus tugitehnoloogiatega parandab 
loetavust;

(v) on piisava suurusega ja kirjatüübis, 
mille puhul on piisav kontrast 
tähemärkide ja nende tausta vahel;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

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



PE599.726v03-00 74/155 AM\1121397ET.docx

ET

isiklike kõrvaklappide kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Toote kasutajaliidese ja 
kavandamise funktsionaalsusnõuded

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

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 
alapunktide b ja c kohaselt, tuleb need 
vajaduse korral kavandada I jao punkti 2 
kohaselt ning tagada, et

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

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

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

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

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

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

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

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

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

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

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 591
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Funktsionaalsed toimivusnõuded

(a) Kasutamine nägemisvõime 
puudumise korral: kui IKT pakub 
visuaalseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda 
nägemisvõimet;
(b) kasutamine piiratud nägemisvõime 
korral: kui IKT pakub visuaalseid 
töörežiime, pakutakse ka vähemalt üks 
töörežiim, mis võimaldab piiratud 
nägemisvõimega kasutajatel oma 
nägemisvõimet paremini kasutada;
(c) kasutamine värvi- ja kontrastitaju 
puudumise korral: kui IKT pakub 
visuaalseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda 
kasutajalt värvi- ja kontrastitaju;
(d) kasutamine kuulmisvõime 
puudumise korral: kui IKT pakub 
auditiivseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda 
kuulmisvõimet;
(e) kasutamine piiratud kuulmisvõime 
korral: kui IKT pakub auditiivseid 
töörežiime, pakutakse ka vähemalt üks 
tõhustatud helifunktsioonidega töörežiim, 
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mille puhul saab kasutada selguse ja 
hääletugevuse suurendamise funktsioone;
(f) kasutamine kõnevõime puudumise 
korral: kui IKT nõuab kasutajatelt 
häälsisendit, pakutakse vähemalt üks 
töörežiim, mis ei eelda kasutajatelt hääle 
kasutamist;
(g) kasutamine piiratud 
käsitsemisvõime või jõu korral: kui IKT 
nõuab manuaalseid toiminguid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 
toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 
või käejõudu või korraga rohkem kui ühe 
juhtseadise kasutamist;
(h) kasutamine piiratud ulatusvõime
korral: eraldiseisvate või paigaldatud IKT 
toodete korral peavad kõik kasutajad 
ulatuma nende juhtelementideni;
(i) valgustundlikkushoogude põhjuste 
vähendamine: kui IKT pakub visuaalseid 
töörežiime, pakutakse ka vähemalt üks 
töörežiim, mis minimeerib 
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimaluse;
(j) kasutamine piiratud kognitiivsete 
võimete korral: IKT pakub vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab ja hõlbustab 
toote kasutamist;
(k) eraelu puutumatus: kui IKT 
hõlmab ligipääsetavuselemente, 
võimaldatakse ka vähemalt üks töörežiim, 
mis tagab nende IKT 
ligipääsetavuselementide kasutajate 
eraelu puutumatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – A osa – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 
kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b 
„Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus” 
sätestatud eeskirjadega;

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 
kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b 
„Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus” 
sätestatud eeskirjadega;

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

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

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

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) selles esitatakse teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada 
kombinatsioonis seotud lõppseadmega, 
ning teave ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiaga;

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

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

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

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

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste 
vastastikust täiendavust;

(d) mobiilipõhised teenused, 
sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud 
mobiilirakendused, peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival 



PE599.726v03-00 78/155 AM\1121397ET.docx

ET

viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 
alternatiivi, ning töökindlal viisil, mis 
võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega 
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 593
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 594
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mobiilsidepõhised teenused, 
sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud 
mobiilirakendused, peavad olema 



AM\1121397ET.docx 79/155 PE599.726v03-00

ET

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

Or. en

Muudatusettepanek 595
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 596
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine 1. Kavandamine ja tootmine
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Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas
puuetega inimesed ja eakad, saaksid 
kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel 
viisil, peab toodete kavandamisel ja 
tootmisel arvestama ligipääsetavusega 
eelkõige järgmiste aspektide puhul:

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

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) on

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

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

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

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

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

(i) peab vastama alapunktis a 
sätestatud nõuetele;

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

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

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

(i) juhise tekst peab olema 
kättesaadav vormingus, mida saab 
kasutada ka teistsuguste abistavate 
vormingute loomiseks, mida saab esitada 

(i) peavad olema kättesaadavad 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
elektroonilises muus kui 
veebidokumendis, tehes need tajutavaks, 
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erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu; ja

kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

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

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

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

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

Or. en

Muudatusettepanek 597
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – B osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Toote kasutajaliidese ja 
kavandamise funktsionaalsusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 

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

alapunktide d ja e kohaselt, tuleb need 
vajaduse korral kavandada I jao punkti 2 
kohaselt ning tagada, et

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

(a) toode suudab kodeerida ja 
dekodeerida kvaliteetse heliga 
kahesuunalist kõnesidet;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) toode, mis toetab kahesuunalist 
kõnesidet, võimaldab kasutajal ühtlasi 
suhelda teise kasutajaga reaalajateksti 
(Real Time Text (RTT)) abil, nii et 
reaalajateksti saab sama kõne korral 
kasutada kas iseseisvalt või koos häälega;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(c) toode, mis koostalitleb 
kahesuunalise kõneside jaoks teatavas 
võrgus, koostalitleb ka sama häälkõne 
reaalajateksti jaoks, kasutades selle võrgu 
jaoks kindlaks määratud reaalajateksti 
vormingut;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) toode, mis võimaldab 
kahesuunalist kõnesidet ja reaalajas 
videofunktsiooni, toetab 
videoeraldusvõimet, mille abil saab 
kasutaja suhelda viipekeeles ja huulelt 
lugemise kaudu;

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

(e) tootel, mis edastab signaali 
helianduri kaudu, peab olema vahend, 
mis võimaldab traadita ühendust 
kuulmistehnoloogiatega, näiteks 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarsed implantaadid ja kuulmise 
abivahendid, ning see peab vähendama 
võimalikult suures ulatuses interferentsi 
nende kuulmistehnoloogiatega.

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 598
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – B osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 599
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B a. Funktsionaalsed toimivusnõuded

(a) Kasutamine nägemisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda nägemisvõimet.

(b) Kasutamine piiratud 
nägemisvõime korral

Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab kasutajatel oma piiratud 
nägemisvõimet paremini kasutada.

(c) Kasutamine värvitaju puudumise 
korral
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Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kasutajalt värvitaju.

(d) Kasutamine kuulmisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kuulmisvõimet.

(e) Kasutamine piiratud kuulmisvõime 
korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks tõhustatud 
helifunktsioonidega töörežiim.

(f) Kasutamine kõnevõime puudumise 
korral

Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda neilt hääle kasutamist.

(g) Kasutamine piiratud 
käsitsemisvõime või jõu korral

Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 
toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 
või käejõudu.

(h) Kasutamine piiratud ulatusvõime
korral

Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 
toodete korral peavad kõik kasutajad 
ulatuma nende juhtelementideni.

(i) Valgustundlikkushoogude 
vallandamise riski minimeerimine

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
minimeerib valgustundlikkushoogude 
vallandamise võimaluse.

(j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 
võimete korral

IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 
funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 
selle kasutamist.

(k) Eraelu puutumatus
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Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 
kasutamisel eraelu puutumatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Audiovisuaalmeedia teenused ja nendega 
seotud tarbija-lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus;

Tarbija-lõppseadmed, mis on seotud
audiovisuaalmeedia teenuse ning 
veebisaitide ja mobiilirakenduste 
arhitektuuriga;

Or. en

Muudatusettepanek 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – A osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. Teenused välja jäetud

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

(a) tuleb tagada, et teenuste 
pakkumisel kasutatavad tooted on 
kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-
lõppseadmed, millel on tipptasemel 
andmetöötlusvõimsus” sätestatud 
eeskirjadega;

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

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

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

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

(d) anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste 
vastastikust täiendavust;

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

Or. en

Muudatusettepanek 602
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – A osa – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 
kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b 
„Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on 
tipptasemel andmetöötlusvõimsus” 
sätestatud eeskirjadega;

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 
kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b 
„Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on
tipptasemel andmetöötlusvõimsus” 
sätestatud eeskirjadega;

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

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

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

(i) teave peab olema kättesaadav 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
elektroonilistes programmijuhistes, tehes 
need alapunkti c kohaselt tajutavaks, 
kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) selles esitatakse teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada 
kombinatsioonis seotud lõppseadmega, 
ning teave ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiaga;

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

(iii) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada täiendavust kolmandate 
isikute osutatavate muude 
ligipääsuteenustega;

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

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

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

(d) anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(d) anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust.

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

Or. en

Muudatusettepanek 603
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 604
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 605
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) võtta arvesse funktsioone, tavasid, 
põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis 
on seotud selliste teenuste osutamisega, 
millega soovitakse vastata piiratud 
funktsionaalse võimekusega inimeste ja 
puuetega inimeste vajadustele. Selle 
nõude täitmiseks osutab teenuseosutaja 
vähemalt järgmisi ligipääsuteenuseid:

(i) subtiitrid kurtide ja vaegkuuljate 
jaoks;

(ii) kirjeldustõlge;

(iii) pealeloetavad subtiitrid;

(iv) viipekeelne tõlge;
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Or. en

Muudatusettepanek 606
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) audiovisuaalsisu puhul, mis 
sisaldab ligipääsuteenuseid, osutatakse 
sellele selgelt sisuteabes ja elektroonilistes 
programmijuhistes;

Or. en

Muudatusettepanek 607
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) audiovisuaalmeedia teenuste 
osutajad tagavad kasutajate 
organisatsioonide, sh puuetega inimeste 
organisatsioonidega konsulteerides 
ligipääsuteenuste kvaliteedi järgmiselt:

(i) teenuseosutajad tagavad, et 
subtiitrid kurtidele ja vaegkuuljatele on 
videoga hästi sünkroniseeritud, loetavad, 
täpsed ja arusaadavad, et kajastada 
audioteavet tõhusalt. See hõlmab 
kvaliteedinõuete kehtestamist vähemalt 
kirjatüübi, tähemärgi suuruse, kontrasti 
ja värvide kasutamise ning vajaduse 
korral ka nõuete kohta, millega tagada 
kasutajate kontroll kurtidele ja 
vaegkuuljatele mõeldud subtiitrite üle;

(ii) teenuseosutajad tagavad, et 
audiokirjeldus ja pealeloetavad subtiitrid 
on videoga hästi sünkroniseeritud. See 
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hõlmab kvaliteedinõuete kehtestamist 
helivahendite kasutamise ning 
audiokirjelduse ja pealeloetud subtiitrite 
selguse ning nõuete kohta, millega tagada 
kasutajate kontroll nende üle;

(iii) teenuseosutajad tagavad, et 
viipekeelne tõlge on täpne ja arusaadav, et 
see kajastaks audioteavet tõhusalt. See 
hõlmab tõlkide kutsenõuete ja viiplemise 
kvaliteedinõuete kehtestamist. Tehnilise 
võimaluse korral võetakse vastu nõuded 
kasutajapoolse kontrolli tagamiseks 
viipekeelse tõlke pakkumise üle.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 609
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – B osa – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine 1. Kavandamine ja tootmine

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

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

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) on

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav; (ii) arusaadav;

(iii) tajutav; (iii) tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;

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

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

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

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

(i) peab vastama alapunktis a 
sätestatud nõuetele;

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

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

(c) juhised toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi 
esitamise korral kui ka tootesse 
integreerituna vastama järgmistele 
nõuetele:
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(i) juhise tekst peab olema 
kättesaadav vormingus, mida saab 
kasutada ka teistsuguste abistavate 
vormingute loomiseks, mida saab esitada 
erineval viisil ja rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu; ja

(i) peavad olema kättesaadavad 
ligipääsetavas veebivormingus ja 
elektroonilises muus kui 
veebidokumendis, tehes need tajutavaks, 
kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

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

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

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

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

Or. en

Muudatusettepanek 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. Seotud tarbija-lõppseadmed, millel B. Seotud tarbija-lõppseadmed, millel 
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on tipptasemel andmetöötlusvõimsus on tipptasemel andmetöötlusvõimsus

1. Kavandamine ja tootmine 1. Kavandamine ja tootmine

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

Selleks et puuetega inimesed ja eakad 
saaksid kasutada tooteid mõistlikult 
eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb
toodete kavandamisel ja tootmisel täita 
punktis B a sätestatud funktsionaalseid 
toimivusnõudeid ning see hõlmab 
järgmist:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olevat teavet toote 
kasutamise kohta (märgistus, 
kasutusjuhend, hoiatused);

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav;

(iii) tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega 
kirjatüübiga;

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

(b) toote pakendit, sealhulgas sellel 
esitatavat teavet (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

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

(c) juhiseid toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta;

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

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliidest (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
piiratud funktsionaalse võimekusega
inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsust, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse võetud 
puuetega inimeste vajadusi;

(f) toote liidestamine abivahenditega. (f) toote liidestamist abivahenditega.
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2. Kasutajaliidese ja 
funktsionaalsuse kavandamine

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

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

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

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

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – B osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

2. Toote kasutajaliidese ja 
kavandamise funktsionaalsusnõuded

Selleks et tooted ja nende kasutajaliidesed 
oleksid disainilt ligipääsetavad punkti 1 

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

alapunktide d ja e kohaselt, tuleb need 
vajaduse korral kavandada I jao punkti 2 
kohaselt ning tagada, et

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

(a) kui tootega kuvatakse 
audiovisuaalsisu, peab sellel olema 
töörežiim olemasolevate kurtidele ja 
kuulmispuudega inimestele mõeldud 
subtiitrite (SDH) kuvamiseks vaikimisi 
kasutatavas videokanalis;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) kui tootega kuvatakse 
audiovisuaalsisu, peab sellel olema 
mehhanism olemasoleva audiokirjelduse 
valimiseks ja esitamiseks vaikimisi 
kasutatavas audiokanalis;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(c) kui tootega kuvatakse 
audiovisuaalsisu, peab sellel olema 
mehhanism olemasolevate pealeloetavate 
subtiitrite valimiseks ja esitamiseks 
vaikimisi kasutatavas audiokanalis;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) kui tootega kuvatakse 
audiovisuaalsisu, peab sellel tehnilise 
võimaluse korral olema mehhanism 
olemasoleva viipekeelse tõlke valimiseks 
ja kuvamiseks vaikimisi kasutatavas 
videokanalis;

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

(e) toode peab toetama olemasolevate 
ligipääsuteenuste pakkumist nii 
eraldiseisvalt kui ka üksteisega 
kombinatsioonis;

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(f) toode peab võimaldama 
ligipääsuteenuste võimalikult ulatuslikku
personaliseerimist, sh pakkudes ligipääsu 
ligipääsuteenustele muude vahendite abil, 
näiteks muu seadmega sünkroniseerimise 
teel;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(g) kasutaja kontroll ligipääsuteenuste 
aktiveerimise üle tuleb tagada kasutajale 
esmatasandi meedia kontrolliga samal 
tähtsuse tasandil;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(h) tootel peab olema vahend, mis 
võimaldab traadita ühendust 
kuulmistehnoloogiatega, näiteks 
kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, 
kohleaarsed implantaadid ja kuulmise 
abivahendid.
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(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – B osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B a. Funktsionaalsed toimivusnõuded

(a) Kasutamine nägemisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda nägemisvõimet.

(b) Kasutamine piiratud 
nägemisvõime korral
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Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab kasutajatel oma piiratud 
nägemisvõimet paremini kasutada.

(c) Kasutamine värvitaju puudumise 
korral

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kasutajalt värvitaju.

(d) Kasutamine kuulmisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kuulmisvõimet.

(e) Kasutamine piiratud 
kuulmisvõime korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks tõhustatud 
helifunktsioonidega töörežiim.

(f) Kasutamine kõnevõime puudumise 
korral

Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda neilt hääle kasutamist.

(g) Kasutamine piiratud 
käsitsemisvõime või jõu korral

Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 
toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 
või käejõudu.

(h) Kasutamine piiratud ulatusvõime
korral

Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 
toodete korral peavad kõik kasutajad 
ulatuma nende juhtelementideni.

(i) Valgustundlikkushoogude 
vallandamise riski minimeerimine

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
minimeerib valgustundlikkushoogude 
vallandamise võimaluse.
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(j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 
võimete korral

IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 
funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 
selle kasutamist.

(k) Eraelu puutumatus

Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 
kasutamisel eraelu puutumatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – C a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C a. Veebisaitide ja mobiilirakenduste 
arhitektuur

(a) Veebisaitide ja mobiilirakenduste 
arhitektuur peab olema ligipääsetav nii 
järjepideval ja sobival viisil 
kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja 
arusaamist võimaldades, pakkudes 
vajaduse korral ligipääsetava 
elektroonilise alternatiivi, kui ka viisil, 
mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega 
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iseteenindusterminalid ning pileti- ja 
registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks

iseteenindusterminalid, sealhulgas 
makseterminalid, ning pileti- ja 
registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks

Or. en

Muudatusettepanek 616
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

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

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

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

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

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

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

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

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

(i) arukad piletimüügisüsteemid 
(elektrooniline reserveerimine, piletite 
broneerimine jne);

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

(iii) lisateenusteave (nt teave 
jaamapersonali, rikkis liftide või teenuste 
kohta, mille osutamine ei ole ajutiselt 
võimalik);
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(c a) tehiskeskkond, mis on vajalik 
teenuse osutamiseks, peab vastama 
käesoleva lisa X jaos sätestatule.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 618
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 619
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 620
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. Reisijateveoteenuste osutamiseks 
kasutatavad veebisaidid

välja jäetud

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

Or. en
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Muudatusettepanek 621
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

(iii) lennule registreerimine;

(iv) juurdepääs isiklikule reisikavale;

(v) juurdepääs transpordi staatusele;
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(vi) juurdepääs isiklikule kliendikontole;

(vii) juurdepääs transporditeenuse 
pakkuja kontaktandmetele temaga 
ühenduse võtmiseks;

(viii) juurdepääs pakutava 
transpordiabiga seonduvale teabele.

Or. de

Selgitus

See muudatus tugineb nimekirjal „7 core elements“ (seitse põhielementi), mis pärineb 
Ameerika Ühendriikide transpordiministeeriumi koostatud veebisaitidelt („Nondiscrimination 
on the Basis of Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at 
U.S. Airports“ (DOT–OST–2011–0177).

Muudatusettepanek 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) punkti a kohastest nõuetest on 
välja jäetud kolmandate isikute pakutav 
sisu, mida ei rahasta ega arenda 
asjaomased operaatorid ja mida sellised 
operaatorid ei saa mõjutada.

Or. de

Selgitus

Tuginedes direktiivile (EL) 2016/2102 (mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja 
mobiilirakenduste juurdepääsetavust), ei pea kolmandate isikute pakutav sisu, mis ei kuulu 
veebisaidi operaatori kontrolli alla, vastama ligipääsetavusnõuetele.

Muudatusettepanek 624
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

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

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 625
Igor Šoltes
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 626
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 627
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

D. Iseteenindusterminalid ning pileti-
ja registreerimisautomaadid, mida 
kasutatakse reisijateveoteenuste 
pakkumiseks, on kooskõlas II jaos 
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sätestatud nõuetega.

1. Kavandamine ja tootmine 

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

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav;

(iii) tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega 
kirjatüübiga;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse 
võetud piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 
kohaselt;

(d) toote liidestamine abivahenditega.

2. Kasutajaliidese ja 
funktsionaalsuse kavandamine

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

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

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;
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(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

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

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 628
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pangandusteenused; reisijateveoteenuste
osutamiseks kasutatavad veebisaidid; 
mobiilsideseadmetel põhinevad 
pangateenused; sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks:

Pangandusteenused; pangateenuste
osutamiseks kasutatavad veebisaidid; 
mobiilsideseadmetel põhinevad 
pangateenused; iseteenindusterminalid,
sealhulgas makseterminalid ja
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 629
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pangandusteenused; reisijateveoteenuste
osutamiseks kasutatavad veebisaidid; 
mobiilsideseadmetel põhinevad 
pangateenused; sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks:

Pangandusteenused; pangateenuste
osutamiseks kasutatavad veebisaidid; 
mobiilsideseadmetel põhinevad 
pangateenused; iseteenindusterminalid,
sealhulgas pangaautomaadid, mida 
kasutatakse pangandusteenuste 
osutamiseks, ja makseterminalid

Or. en

Muudatusettepanek 630
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 
kasutatavad tooted on kooskõlas punktis D 
sätestatud eeskirjadega;

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 
kasutatavad tooted on kooskõlas punktis D 
sätestatud eeskirjadega;

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

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

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

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) selles esitatakse teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada 
kombinatsioonis seotud lõppseadmetega;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 
internetipõhised rakendused, tuleb esitada 

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

(iii a) see peab olema arusaadav ja selle 
keerukus ei tohi ületada Euroopa 
Nõukogu Euroopa keeleõppe 
raamdokumendi taset B2 (kõrgem 
kesktase);

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

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

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

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

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

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

(d b) teenuse osutamise tehiskeskkond 
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peab vastama X jaos sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Marco Zullo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – A osa – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teenuste osutamiseks kasutatav 
tehiskeskkond vastab X jaos esitatud 
nõuetele.

Or. it

Muudatusettepanek 632
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 633
Olga Sehnalová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. Pangandusteenuste osutamiseks 
kasutatavad veebisaidid

välja jäetud

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 634
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 635
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. Mobiilsideseadmetel põhinevad 
pangateenused

välja jäetud

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

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

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

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

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

Muudatusettepanek 636
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – D osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. Iseteenindusterminalid, sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks

D. Iseteenindusterminalid, sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks, ja 
makseterminalid on kooskõlas II jaoga.

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

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav;

(iii) tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega 
kirjatüübiga;

(b) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(c) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse 
võetud piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 
kohaselt;

(d) toote liidestamine abivahenditega.

Or. en
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Muudatusettepanek 637
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. Iseteenindusterminalid, sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks

D. Iseteenindusterminalid, sealhulgas 
makseterminalid ja pangaautomaadid, 
mida kasutatakse pangandusteenuste 
osutamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 638
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. Iseteenindusterminalid, sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks

D. Iseteenindusterminalid, sealhulgas 
pangaautomaadid, mida kasutatakse 
pangandusteenuste osutamiseks, ja 
makseterminalid

Or. en

Muudatusettepanek 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-raamatud E-raamatud ja nendega seotud seadmed

Or. en
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Muudatusettepanek 640
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-raamatud E-raamatud ja e-lugerid

Or. en

Muudatusettepanek 641
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 
kasutatavad tooted on kooskõlas punktis B 
„Tooted” sätestatud eeskirjadega;

(a) tuleb tagada, et teenuste pakkumisel 
kasutatavad tooted on kooskõlas punktis B 
„Tooted” sätestatud eeskirjadega;

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

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

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

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

(ii) selles esitatakse teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada 
kombinatsioonis seotud lõppseadmega, 
ning teave ühilduvuse kohta 
tugitehnoloogiaga;

(iii) elektrooniline teave, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikud 

(iii) teave esitatakse taotluse alusel 
alternatiivses mitteelektroonilises 
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internetipõhised rakendused, tuleb esitada 
punkti c kohaselt.

vormingus. Alternatiivsed 
mitteelektroonilised vormingud võivad 
hõlmata suurt kirja, Braille kirja või 
kergesti loetavat teksti;

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

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

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

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

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

(e) tuleb võtta arvesse funktsioone, 
tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja 
muudatusi, mis on seotud selliste teenuste 
osutamisega, millega soovitakse vastata 
piiratud funktsionaalse võimekusega 
inimeste ja puuetega inimeste vajadustele, 
tagades navigeerimise kogu dokumendis, 
dünaamilise kujunduse, võimaluse 
sünkroniseerida teksti ja audiosisu ja 
kõnesünteesi tehnoloogia ning 
võimaldades sisu alternatiivseid esitusviise 
ja koostalitlust paljude 
tugitehnoloogiatega viisil, mis võimaldab 
arusaadavust, tajutavust, kasutatavust 
ning mis muudab ühilduvuse praeguste ja 
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tulevaste kasutajaagentidega võimalikult 
suureks.

Or. en

Muudatusettepanek 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – A osa – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Selleks et puuetega inimesed 
saaksid kasutada teenuseid mõistlikult 
eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb täita 
punktis B a sätestatud funktsionaalseid 
toimivusnõudeid ning see hõlmab:

(a) tuleb tagada, et teenuste 
pakkumisel kasutatavad tooted on
kooskõlas punktis B „Tooted” sätestatud 
eeskirjadega;

(a) teenuseosutajate poolt asjaomase 
teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid
kooskõlas punktis B sätestatud 
eeskirjadega;

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

(b) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 
kohta;

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

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

(c) veebisaidid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival 
viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning pakkudes vajaduse 
korral ligipääsetava elektroonilise 

(c) elektroonilist teavet, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite 
ja internetipõhiseid rakendusi ning e-
lugereid;
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alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab 
koostalitlust paljude kasutajaagentide ja 
tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.

(d) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste 
vastastikust täiendavust;

(d) elektroonilist teavet, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite 
ja internetipõhiseid rakendusi ning e-
lugereid;

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

(e) funktsioone, tavasid, põhimõtteid, 
menetlusi ja muudatusi, mis on seotud 
selliste teenuste osutamisega, millega 
soovitakse vastata puuetega inimeste 
vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 643
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 644
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 645
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 646
Olga Sehnalová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. „Tooted” B. Tooted peavad vastama I jaos 
sätestatule.

1. Kavandamine ja tootmine

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

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav;

(iii) tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega 
kirjatüübiga;

(b) toote pakendit, sealhulgas sellel 
esitatavat teavet (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

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

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

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;
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(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse 
võetud piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 
kohaselt;

(f) toote liidestamine abivahenditega.

2. Kasutajaliidese ja 
funktsionaalsuse kavandamine

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

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

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

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

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – B osa – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine 1. Kavandamine ja tootmine

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

Selleks et puuetega inimesed ja eakad 
saaksid kasutada tooteid mõistlikult 
eeldataval ja optimaalsel viisil, peab 
toodete kavandamisel ja tootmisel täitma 
punktis B a sätestatud funktsionaalseid 
toimivusnõudeid ning see hõlmab 
järgmist:

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(a) tootel olevat teavet toote 
kasutamise kohta (märgistus, 
kasutusjuhend, hoiatused);

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav;

(iii) tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega 
kirjatüübiga;

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

(b) toote pakendit, sealhulgas sellel 
esitatavat teavet (avamine, sulgemine, 
kasutamine, kõrvaldamine);

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

(c) juhiseid toote kasutamise, 
paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja 
kõrvaldamise kohta;

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

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(d) toote kasutajaliidest (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse 
võetud piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 

(e) toote funktsionaalsust;
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kohaselt;

(f) toote liidestamine abivahenditega. (f) toote liidestamist abivahenditega.

2. Kasutajaliidese ja 
funktsionaalsuse kavandamine

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

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

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

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

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B a. Funktsionaalsed toimivusnõuded
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(a) Kasutamine nägemisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda nägemisvõimet.

(b) Kasutamine piiratud 
nägemisvõime korral

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab kasutajatel oma piiratud 
nägemisvõimet paremini kasutada.

(c) Kasutamine värvitaju puudumise 
korral

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kasutajalt värvitaju.

(d) Kasutamine kuulmisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kuulmisvõimet.

(e) Kasutamine piiratud 
kuulmisvõime korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks tõhustatud 
helifunktsioonidega töörežiim.

(f) Kasutamine kõnevõime puudumise 
korral

Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda neilt hääle kasutamist.

(g) Kasutamine piiratud 
käsitsemisvõime või jõu korral

Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 
toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 
või käejõudu.

(h) Kasutamine piiratud ulatusvõime
korral

Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 
toodete korral peavad kõik kasutajad 
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ulatuma nende juhtelementideni.

(i) Valgustundlikkushoogude 
vallandamise riski minimeerimine

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
minimeerib valgustundlikkushoogude 
vallandamise võimaluse.

(j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 
võimete korral

IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 
funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 
selle kasutamist.

(k) Eraelu puutumatus

Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 
kasutamisel eraelu puutumatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B a. Veebisaidid ja mobiilirakendused

(a) e-raamatute failid peavad olema 
ligipääsetavad järjepideval ja sobival 
viisil, võimaldades kasutajapoolset 
tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes 
ette sisu esituse ja suhtlusviiside 
kohandatavuse ning tehes vajaduse korral 
asjaomaste organisatsioonidega (või 
volitatud isikutega) muus ligipääsetavas 
vormis eksemplaride pakkumiseks; ning 
viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega 
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;

(b) väärtusahela kaudu tuleb edastada 
ligipääsetavuse metaandmed, et 
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hõlbustada ligipääsetavate e-raamatute 
leidmist.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-kaubandus E-kaubandus, kaasa arvatud veebi- ja 
mobiilseadmete põhised posti-, energia- ja 
kindlustusteenuste osutajate teenused

Or. en

Muudatusettepanek 651
Igor Šoltes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-kaubandus E-kaubandus, kaasa arvatud veebi- ja 
mobiilseadmete põhised posti-, energia- ja 
kindlustusteenuste osutajate teenused

Or. en

Muudatusettepanek 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas

1. Selleks et puuetega inimesed 
saaksid kasutada teenuseid mõistlikult 
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puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:

eeldataval ja optimaalsel viisil, tuleb täita 
punktis A sätestatud funktsionaalseid 
toimivusnõudeid ning see hõlmab:

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

(a) teavet teenuse toimimise, selle 
ligipääsetavusomaduste ja süsteemide 
kohta;

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

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

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

(b) elektroonilist teavet, sealhulgas 
teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite 
ja internetipõhiseid rakendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 653
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 

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

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

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

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

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

(ii) tuleb võimaldada alternatiive 
mittetekstilisele sisule;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 654
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 655
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 656
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A a. Funktsionaalsed toimivusnõuded

(a) Kasutamine nägemisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
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eelda nägemisvõimet.

(b) Kasutamine piiratud 
nägemisvõime korral

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab kasutajatel oma piiratud 
nägemisvõimet paremini kasutada.

(c) Kasutamine värvitaju puudumise 
korral

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kasutajalt värvitaju.

(d) Kasutamine kuulmisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kuulmisvõimet.

(e) Kasutamine piiratud 
kuulmisvõime korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks tõhustatud 
helifunktsioonidega töörežiim.

(f) Kasutamine kõnevõime puudumise 
korral

Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda neilt hääle kasutamist.

(g) Kasutamine piiratud 
käsitsemisvõime või jõu korral

Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 
toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 
või käejõudu.

(h) Kasutamine piiratud ulatusvõime
korral

Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 
toodete korral peavad kõik kasutajad 
ulatuma nende juhtelementideni.

(i) Valgustundlikkushoogude 
vallandamise riski minimeerimine
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Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
minimeerib valgustundlikkushoogude 
vallandamise võimaluse.

(j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 
võimete korral

IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 
funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 
selle kasutamist.

(k) Eraelu puutumatus

Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 
kasutamisel eraelu puutumatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A b. Veebisaidid ja mobiilirakendused

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

(b) nende hulka ei kuulu järgmine 
sisu:

(i) pildifailid, mis on avaldatud kuni 
kuus aastat pärast käesoleva direktiivi 
kohaldamise kuupäeva, välja arvatud 
juhul, kui need on teenuse täielikuks 
osutamiseks olulised;

(ii) eelsalvestatud ajas muutuvad 
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meediumid, mis on avaldatud kuni kuus 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva;

(iii) internetipõhised kaardid ja 
kaardistamisteenused, tingimusel et 
navigeerimiseks kasutatavate kaartide 
puhul esitatakse esmatähtis teave 
ligipääsetaval digitaalsel kujul;

(iv) kolmandate isikute sisu, mida ei 
rahasta ega arenda avaliku sektori asutus 
ja mis ei ole sellise asutuse kontrolli all.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kavandamine ja tootmine välja jäetud

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

(a) tootel olev teave toote kasutamise 
kohta (märgistus, kasutusjuhend, 
hoiatused) peab olema:

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(ii) arusaadav;

(iii) tajutav;

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega 
kirjatüübiga;

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

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

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

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

(d) toote kasutajaliides (käsitsemine, 
käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) 
punkti 2 kohaselt;

(e) toote funktsionaalsus, pakkudes 
funktsioone, mille puhul on arvesse 
võetud piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 
kohaselt;

(f) toote liidestamine abivahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Peavad vastama I jaos sätestatule.

Or. en
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Muudatusettepanek 661
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selleks et puuetega inimesed ja eakad 
saaksid kasutada tooteid eeldataval ja 
optimaalsel viisil, peab toodete 
kavandamisel ja tootmisel täitma punktis 
C sätestatud funktsionaalseid 
toimivusnõudeid. Toodete kavandamine ja 
tootmine hõlmab järgmisi aspekte:

Or. en

Muudatusettepanek 662
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kättesaadav rohkem kui ühe 
sensoorse kanali kaudu;

(i) arusaadav;

Or. en

Muudatusettepanek 663
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) arusaadav; (ii) tajutav;

Or. en
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Muudatusettepanek 664
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 665
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) eeldatavaid kasutustingimusi 
arvestades piisava suurusega 
kirjatüübiga;

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

Or. en

Muudatusettepanek 666
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 667
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) peab vastama alapunktis a 
sätestatud nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 668
Jiří Maštálka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 669
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 670
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) need peavad olema tehtud 
kättesaadavaks ligipääsetavas 
veebivormingus ja elektroonilises muus 
kui veebidokumendis, tehes need 
tajutavaks, kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;

Or. en

Muudatusettepanek 671
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) juhised peavad võimaldama 
alternatiive mittetekstilisele sisule;

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

Or. en

Muudatusettepanek 672
Jiří Maštálka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 673
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 674
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) majutusteenused (tehiskeskkond).

Or. en
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Muudatusettepanek 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutajaliidese ja 
funktsionaalsuse kavandamine

välja jäetud

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

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

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

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

(f) kasutaja võimalus seadistada 
hääletugevust;

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Jiří Maštálka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – punkt 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutajaliidese ja funktsionaalsuse 
kavandamine

Toote kasutajaliidese ja kavandamise 
funktsionaalsusnõuded

Or. en

Muudatusettepanek 677
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 678
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul;

(b) alternatiivid kõnele suhtluse ja 
suunamise puhul; kui toode eeldab 
kasutajatelt hääle kasutamist, pakub 
toode ka vähemalt üht töörežiimi, mis ei 



PE599.726v03-00 144/155 AM\1121397ET.docx

ET

eelda kasutajatelt suuliselt tekitatava heli, 
nt kõne, vilistamine või klikk, tekitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 679
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) paindlik suurendamine ja 
kontrastsus;

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

Or. en

Muudatusettepanek 680
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivne värvus teabe 
edastamiseks;

(d) visuaalne töörežiim, mis ei nõua 
kasutajalt värvitaju;

Or. en

Muudatusettepanek 681
Jiří Maštálka
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 682
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) järjestikjuhtimine ja alternatiivid 
peenmotoorsele juhtimisele;

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

Or. en

Muudatusettepanek 683
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) töörežiimid piiratud ulatuse ja 
tugevuse jaoks;

(h) töörežiimid piiratud ulatusvõime ja 
jõu korral; sealhulgas juhul, kui toode on 
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eraldiseisev või paigaldatud, peavad 
teabe- ja tööelemendid asuma standardses 
käeulatuses või peab kasutajal olema 
võimalik neid käeulatusse panna;

Or. en

Muudatusettepanek 684
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kaitse valgustundlikkushoogude 
eest.

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

Or. en

Muudatusettepanek 685
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 686
Jiří Maštálka

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste vastastikust 
täiendavust;

(f) tuleb anda ligipääsetavat teavet, et 
suurendada abistavate teenuste ja 
tugitehnoloogiate, sealhulgas 
kuulmistehnoloogiate, näiteks 
kuuldeaparaatide, telecoil-süsteemide, 
kohleaarsete implantaatide ja kuulmise 
abivahendite vastastikust täiendavust;

Or. en

Muudatusettepanek 690
Jiří Maštálka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B a. Funktsionaalsed toimivusnõuded

(a) Kasutamine nägemisvõime 
puudumise korral



AM\1121397ET.docx 149/155 PE599.726v03-00

ET

Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda nägemisvõimet.

(b) Kasutamine piiratud 
nägemisvõime korral

Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab kasutajatel oma piiratud 
nägemisvõimet paremini kasutada.

(c) Kasutamine värvitaju puudumise 
korral

Kui IKT pakub visuaalseid töömudeleid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kasutajalt värvitaju.

(d) Kasutamine kuulmisvõime 
puudumise korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda kuulmisvõimet.

(e) Kasutamine piiratud 
kuulmisvõime korral

Kui IKT pakub auditiivseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks tõhustatud 
helifunktsioonidega töörežiim.

(f) Kasutamine kõnevõime puudumise 
korral

Kui IKT nõuab kasutajatelt häälsisendit, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei 
eelda neilt hääle kasutamist.

(g) Kasutamine piiratud 
käsitsemisvõime või jõu korral

Kui IKT nõuab manuaalseid toiminguid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 
toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 
või käejõudu.

(h) Kasutamine piiratud ulatusvõime
korral

Eraldiseisvate või paigaldatud IKT 
toodete korral peavad kõik kasutajad 
ulatuma nende juhtelementideni.

(i) Valgustundlikkushoogude 
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vallandamise riski minimeerimine

Kui IKT pakub visuaalseid töörežiime, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
minimeerib valgustundlikkushoogude 
vallandamise võimaluse.

(j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 
võimete korral

IKT pakub vähemalt üht töörežiimi, mille 
funktsioonid lihtsustavad ja hõlbustavad 
selle kasutamist.

(k) Eraelu puutumatus

Kui IKT hõlmab ligipääsetavuselemente, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
tagab nende IKT ligipääsetavuselementide 
kasutamisel eraelu puutumatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 691
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B a. Funktsionaalsed toimivusnõuded

(a) Kasutamine nägemisvõime 
puudumise korral: kui IKT pakub 
visuaalseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda 
nägemisvõimet.
(b) Kasutamine piiratud 
nägemisvõime korral: kui IKT pakub 
visuaalseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks töörežiim, mis võimaldab 
piiratud nägemisvõimega kasutajatel oma 
nägemisvõimet paremini kasutada.
(c) Kasutamine värvi- ja kontrastitaju 
puudumise korral: kui IKT pakub 
visuaalseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda 
kasutajalt värvi- ja kontrastitaju.
(d) Kasutamine kuulmisvõime 
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puudumise korral: kui IKT pakub 
auditiivseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda 
kuulmisvõimet.
(e) Kasutamine piiratud 
kuulmisvõime korral: kui IKT pakub 
auditiivseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks tõhustatud 
helifunktsioonidega töörežiim, mille 
puhul saab kasutada selguse ja 
hääletugevuse suurendamise funktsioone.
(f) Kasutamine kõnevõime 
puudumise korral: kui IKT nõuab 
kasutajatelt häälsisendit, pakutakse 
vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda 
kasutajatelt hääle kasutamist.
(g) Kasutamine piiratud 
käsitsemisvõime või jõu korral: kui IKT 
nõuab manuaalseid toiminguid, 
pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis 
võimaldab IKT kasutamist alternatiivsete 
toimingute kaudu, mis ei eelda käsitsemist 
või käejõudu või korraga rohkem kui ühe 
juhtseadise kasutamist.
(h) Kasutamine piiratud ulatusvõime
korral: eraldiseisvate või paigaldatud IKT 
toodete korral peavad kõik kasutajad 
ulatuma nende juhtelementideni.
(i) Valgustundlikkushoogude 
põhjuste vähendamine: kui IKT pakub 
visuaalseid töörežiime, pakutakse ka 
vähemalt üks töörežiim, mis minimeerib 
valgustundlikkushoogude vallandamise 
võimaluse.
(j) Kasutamine piiratud kognitiivsete 
võimete korral: IKT hõlmab vähemalt üht 
töörežiimi, mis lihtsustab selle kasutamist.
(k) Eraelu puutumatus: kui IKT 
hõlmab ligipääsetavuselemente, 
võimaldatakse ka vähemalt üks töörežiim, 
mis tagab nende IKT 
ligipääsetavuselementide kasutajate 
eraelu puutumatuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – X jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X JAGU – LIGIPÄÄSETAVUSNÕUDED 
ARTIKLI 3 LÕIKE 10 PUHUL, KUI ON 
TEGEMIST TEHISKESKKONNAGA, 
KUS OSUTATAKSE KÄESOLEVA 
DIREKTIIVI KOHALDAMISALASSE 
KUULUVAID TEENUSEID

X JAGU – LIGIPÄÄSETAVUSNÕUDED 
ARTIKLI 3 LÕIKE 10 PUHUL, KUI ON 
TEGEMIST TEHISKESKKONNAGA, 
KUS OSUTATAKSE KÄESOLEVA 
DIREKTIIVI KOHALDAMISALASSE 
KUULUVAID TEENUSEID JA 
PAKUTAKSE KÄESOLEVA 
DIREKTIIVI KOHALDAMISALASSE 
KUULUVAID TOOTEID

Or. en

Muudatusettepanek 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) seotud välisalade ja vahendite 
kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – X jagu – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teenuseosutaja vastutusalas (b) hoonetele lähenemine;
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olevatele hoonetele lähenemine;

Or. en

Muudatusettepanek 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teenuse osutamisel kasutavate 
seadmete ja vahendite kasutamine;

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

Or. en

Muudatusettepanek 696
Igor Šoltes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majutusteenused

A. Teenused

1. Selleks et piiratud funktsionaalse 
võimekusega inimesed, sealhulgas 
puuetega inimesed, saaksid kasutada 
teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, 
peab arvesse võtma järgmist:
(a) tuleb anda teavet teenuse 
toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja 
süsteemide kohta järgmiselt:
(i) teave peab olema kättesaadav 
ligipääsetavas veebivormingus, tehes selle 
alapunkti b kohaselt tajutavaks, 
kasutatavaks, arusaadavaks ja 
töökindlaks;
(ii) selles esitatakse teenuse 
ligipääsetavuselementide loetelu ja 
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selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada, 
ja teave selle kohta, et teenus täiendab 
paljusid tugitehnoloogiaid;
(b) veebisaidid ning teenuse 
osutamiseks vajalikud veebipõhised 
rakendused peavad olema ligipääsetavad 
järjepideval ja sobival viisil, võimaldades 
kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja 
arusaamist, nähes ette sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatavuse ning 
pakkudes vajaduse korral ligipääsetava 
elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal 
viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega 
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
(c) mobiilsidepõhised teenused, 
sealhulgas e-kaubanduse teenuste 
osutamiseks vajalikud mobiilirakendused 
peavad olema ligipääsetavad järjepideval 
ja sobival viisil, võimaldades 
kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja 
arusaamist, nähes ette sisu esituse ja 
suhtlusviiside kohandatavuse ning 
pakkudes vajaduse korral ligipääsetava 
elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal 
viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude 
kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega
nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
(d) elektroonilised identimis- ja 
turvameetodid ja makseviisid, mis on 
vajalikud teenuse osutamiseks, peavad 
olema arusaadavad, tajutavad, 
kasutatavad ja töökindlad, kahjustamata 
kasutaja turvalisust ja eraelu 
puutumatust;
(e) tehiskeskkond tuleb teha puuetega 
inimeste jaoks ligipääsetavaks vastavalt 
XI jaos sätestatud nõuetele;
(a) kõik ühised alad (vastuvõtt, 
sissepääs, vaba aja veetmise rajatised, 
konverentsiruumid jne);
(ii) ruumid vastavalt XI jaos 
sätestatud nõuetele, arvestades, et 
ligipääsetavate ruumide miinimumarv 
asutuse kohta on
• üks ligipääsetav ruum asutuse 
kohta, kus on kokku vähem kui 20 ruumi;
• kaks ligipääsetavat ruumi asutuse 
kohta, kus on rohkem kui 20, kuid vähem 
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kui 50 ruumi;
• üks täiendav juurdepääsetav ruum 
iga täiendava 50 ruumi kohta.
2. Tugiteenused

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

Or. en

Muudatusettepanek 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en
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