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A léc túl alacsonyra került 
Csalódást keltő megállapodás született az Európai 
Akadálymentesítési Intézkedéscsomagról 

 

2018.november 8-án ideiglenes politikai megállapodás született az 
akadálymentese hozzáférésről szóló EU-s törvény (Európai 
Akadálymentesítési Intézkedéscsomag, röviden EAA) ügyében. Az 
Európai Vakok Szövetsége (EBU) üdvözli a hosszú és nehéz 
tárgyalások utáni előrelépést, ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a megállapodás messze elmarad az eredetileg horizontálisnak 
szánt szabályozástól. 

“Az elfogadott szövegezés jó irányba történt előrelépés, az uniós 
nemzeti kormányok szűklátókörűsége azonban a tárgyalások során 
sajnálatosan túl nagy erővel esett latba”, mondja Rodolfo Cattani, az 
EBU EU-s Közvetítő Bizottságának elnöke. “Az elszalasztott lehetőség 
ellenére, bízunk abban, hogy az EAA még így is afelé mozdítja a 
folyamatokat, hogy az áruk, és szolgáltatások, valamint azok 
infrastruktúrája hozzáférhetőbbé váljanak a több mint 30 millió európai 
vak és gyengénlátó számára”. 

Az EAA elsőként fogalmaz meg egy olyan, minden szektorra érvényes, 
átfogó, a legkülönbözőbb áruknak és szolgáltatásoknak a 
fogyatékossággal élők számára hozzáférhetővé tételére vonatkozó 
minimumkövetelmény-rendszert, amelyet a közbeszerzéseknél is 
figyelembe kell venni. Nagy fontosságú az, hogy az Iránymutatás 
hatálya alá esnek a fizetési és önkiszolgáló terminálok, minden e-
kereskedelemmel foglalkozó honlap és az e-könyvek is. Ugyanakkor, 
korlátozott hatókörével az EAA még inkább egy digitális törvény marad.  

  



Az uniós tagállamok húzódzkodtak attól, hogy az épített környezet, a 
turizmus és a városi közlekedés érdemben bekerüljenek az 
Iránymutatás hatálya alá. Ezenkívül, a szolgáltatásokat illetően a 
mikrovállalkozások sem kerültek bele az Intézkedéscsomagba. 

Az EBU mindazonáltal bízik abban, hogy mind az Európai Parlament, 
mind az Európai Tanács, még a Fogyatékossággal Élők Nemzetközi 
Napja, azaz 2018. December 3. előtt hivatalosan jóvá fogják hagyni a 

megállapodott szövegezést. A többi érdekelt szervezettel együtt, 
figyelemmel fogjuk követni az Iránymutatásnak az EU-s tagállamok 
nemzeti jogrendszerébe történő átültetését és részt fogunk venni a 
szükséges szabványosítási folyamatban, hogy életet leheljünk az 
Európai Akadálymentesítési Intézkedéscsomagba. 

Az Európai Bizottság 2015-ben nyújtotta be az EAA-ra vonatkozó 
törvényjavaslatát. Az Európai Parlament és a Tanács közötti tárgyalások 
az idei év elején kezdődtek. Az EBU a politikai folyamatot annak kezdete 
óta figyelemmel kíséri és részt vesz benne, végig az Iránymutatás 
kiterjedt hatálya mellett kiállva és érvelve. A kitűzött céltól elmaradó 
eredmények ellenére, volt értelme az erőfeszítéseknek. 

 

A sajtóközlemény vége 

 

Az EBU-ról 

EBU Az Európai Vakok Szövetsége (EBU) egy 1984-ben alapított, 

kormányoktól független nonprofit szervezet, amely a Vakok 

Világszövetsége (WBU) 6 regionális szervezetének egyikeként, az 

európai vakok és gyengénlátók képviseletében és érdekeiért dolgozik. Az 

EBU nemzeti „vakszervezetek” hálózataként működik, 42 európai 

országot magában foglalva. 
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