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6.9.2017 A8-0188/308 

Tarkistus  308 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – vasen sarake – V jakso – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut; 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät verkkosivustot; 

mobiililaitepohjaiset palvelut, älykkäät 

lippupalvelut ja tosiaikatietojärjestelmät; 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät itsepalvelupäätteet sekä 

matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit 

Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut; 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät verkkosivustot; 

mobiililaitepohjaiset palvelut, älykkäät 

lippupalvelut ja tosiaikatietojärjestelmät; 

henkilöliikenne-, liikkuvuus- ja 

matkailupalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät itsepalvelupäätteet sekä 

matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.9.2017 A8-0188/309 

Tarkistus  309 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) annetaan tietoja palvelun 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) annetaan esteettömässä muodossa 

olevia tietoja palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

esteettömistä järjestelyistä seuraavasti: 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.9.2017 A8-0188/310 

Tarkistus  310 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) tietosisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka voidaan 

esittää eri tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) tietojen on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevissa 

sähköisissä asiakirjoissa siten, että ne 

ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja 

b alakohdan mukaisesti, 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.9.2017 A8-0188/311 

Tarkistus  311 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) esitetään luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista, mukaan 

lukien ajoneuvojen, ympäröivän 

infrastruktuurin ja rakennetun 

ympäristön esteettömyys, ja selitetään 

niiden käyttöä ja esitetään tiedot 

asetuksen (EY) N:o 1107/2006, 

asetuksen (EU) N:o 1177/2010, 

asetuksen (EY) N:o 1371/2007 ja 

asetuksen (EU) N:o 181/2011 mukaisesti 

tarjottavasta avusta, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/312 

Tarkistus  312 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, b 

kohdan mukaisesti; 

(iii) annetaan pyynnöstä vaihtoehtoisia 

muita kuin sähköisiä muotoja; 

vaihtoehtoisiin, muihin kuin sähköisiin 

muotoihin voivat kuulua suurikokoinen 

teksti, pistekirjoitus tai selkokielinen 

teksti, 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.9.2017 A8-0188/313 

Tarkistus  313 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (iii a) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, kuten 

kosketusnäyttö- ja puheohjaustekniikkaan 

perustuvia vaihtoehtoja; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.9.2017 A8-0188/314 

Tarkistus  314 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – iii b alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (iii b) palvelun saatavilla olevat 

esteettömyyspiirteet olisi lueteltava ja 

selitettävä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.9.2017 A8-0188/315 

Tarkistus  315 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 

digitaalinen ja sähköinen vaihtoehto, sekä 

tavalla, joka helpottaa yhteentoimivuutta 

erilaisten unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa; 

(b) tehdään verkkosivustoista, mukaan 

luettuina verkkosovellukset, joita 

tarvitaan henkilöliikenne-, matkailu-, 

majoitus- ja ravitsemuspalvelujen 

tarjoamiseksi, esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla. Tämä käsittää 

sen, että sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan mukauttaa, 

tarvittaessa tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto toimintavarmalla tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/316 

Tarkistus  316 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien palvelun 

tarjoamiseen tarvittavat 

matkaviestinsovellukset, 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 toimintavarmalla tavalla, 

joka helpottaa yhteentoimivuutta 

erilaisten unionin ja kansainvälisellä 

tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.9.2017 A8-0188/317 

Tarkistus  317 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) palvelun tarjoamiseen tarvittavan 

rakennetun ympäristön on oltava tässä 

liitteessä olevan X jakson mukainen. 

Or. en 

 

 


