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Komission teksti Tarkistus 

1.  Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja 

ikääntyneet, voivat käyttää palveluja 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on otettava 

huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti:  

1. Jotta vammaiset voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä I jakson 

C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset, 

ja siihen on sisällyttävä seuraavat: 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) esitetään tiedot kyseisten palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista 

ja -järjestelyistä; 

(i) tietosisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka 

voidaan esittää eri tavoin ja 

useamman kuin yhden aistikanavan 

kautta, 

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen,  
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(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, b kohdan 

mukaisesti;  

(a a) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien kyseisen palvelun 

tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

b kohdan mukaisesti; 

(b) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa; 

 

(b) tehdään verkkosivustoista esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa; 

(c) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin. 

 

(c) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

tarpeisiin, mikä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi tarjoamalla älykkäitä 

lipunmyyntijärjestelmiä (sähköinen 

varaaminen, lippujen varaaminen 

jne.), tosiaikaisia matkustajatietoja 

(aikataulut sekä tietoja 

liikennehäiriöistä, liityntäpalveluista 

ja jatkoyhteyksistä muita 

liikennemuotoja käyttäen jne.) ja 

palvelua koskevia lisätietoja 

(esimerkiksi asemien henkilöstö, 

epäkunnossa olevat hissit tai 

palvelut, jotka tilapäisesti eivät ole 

saatavilla); 
 (c a) tarjotaan mobiililaitepohjaisia 

palveluja, älykkäitä lippupalveluja ja 

tosiaikatietojärjestelmiä. 

Or. en 

 

 


