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11.9.2017 A8-0188/346/rev 

Tarkistus  346/rev 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – B kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut: 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut), jos 

sellaisia on saatavilla, on annettava 

tietoja tuotteen esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta 

apuvälineteknologioiden kanssa 

käytettäessä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat toimintarajoitteisille käyttäjille, 

kuten vammaisille. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-188/347/rev 

Tarkistus  347/rev 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – A kohta – 1 alakohta 

 

 

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 toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja ikääntyneet, 

voivat käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

esteettömiä B kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajalaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti” vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti; 

(a) palvelun tarjoamiseksi käytettävien 

tuotteiden on oltava B kohdassa ”Asiaan 

liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti” 

vahvistettujen sääntöjen mukaiset; 

 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) tiedot palvelun toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava erilaisissa 

esteettömissä muodoissa seuraavasti: 

(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) tiedot on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että ne ovat 

ymmärrettäviä, havaittavissa ja 

hallittavissa, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

(ii) talouden toimijan on esitettävä 

tiedoissa luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten 

apuvälineteknologioiden kanssa, 
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(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, c 

kohdan mukaisesti;  

(iii) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset ja 

mobiilisovellukset sekä verkkosivustot on 

annettava c alakohdan mukaisesti; 

(c) 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) tehdään verkkosivustoista ja 

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 tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa. 

(d) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(d) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin, vammaiset mukaan 

luettuina. 

Or. en 
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11.9.2017 

 A8-0188/348/rev 

Tarkistus  348/rev 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti: 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

toteutettava tuotteiden suunnittelussa ja 

valmistuksessa noudattamalla seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötiedot on esitettävä 

erilaisissa esteettömissä muodoissa, joiden 
on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(ii) ymmärrettäviä, (ii) ymmärrettäviä, 

(iii) havaittavissa, (iii) havaittavissa, 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa, ja 

merkkien ja taustan kontrastin on oltava 

riittävä, jotta käyttötiedot ovat 

mahdollisimman hyvin luettavissa 

ennakoitavissa käyttöolosuhteissa; 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); 

 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); ilmoituksen tuotteen 

merkistä, nimestä ja tyypistä on 
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 (i) täytettävä a alakohdassa säädetyt 

vaatimukset, 

 (ii) ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja että se sopii yhteen 

apuvälineteknologian kanssa; 

(c) ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 

 

(c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten; ohjeiden on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 

(i) ohjeiden sisällön on oltava 

saatavilla tekstimuodoissa, jotka 

soveltuvat sellaisten vaihtoehtoisten 

avustavien muotojen tuottamiseen, jotka 

voidaan esittää eri tavoin ja useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta, sekä 

(i) ohjeet on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että ne ovat 

havaittavissa ja hallittavissa, ja 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle; 

(ii) valmistajan on esitettävä tiedoissa 

luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten 

apuvälineteknologioiden kanssa; 

 (ii a) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa. Vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f) soveltuvilta osin yhteensopivuus 

unionin tasolla saatavilla olevien 

apuvälineiden ja apuvälineteknologioiden 

kanssa, mukaan lukien kuulemiseen 

liittyvä teknologia, kuten kuulolaitteet, T-

ohjelmat, sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 
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apuvälineet. 

 Or. en 
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11.9.2017 A8-0188/349/rev 

Tarkistus  349/rev 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 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 kohta – 1 alakohta 

 

 

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 toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset henkilöt, voivat 

käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) tiedot palvelun toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava erilaisissa 

esteettömissä muodoissa seuraavasti: 

(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) tiedot on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että ne ovat 

ymmärrettäviä, havaittavissa ja 

hallittavissa, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) talouden toimijan on esitettävä 

tiedoissa luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten 

apuvälineteknologioiden kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, b 

kohdan mukaisesti; 

(iii) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset ja 

mobiilisovellukset sekä verkkosivustot on 

annettava b alakohdan mukaisesti; 

(b) tehdään verkkosivustoista (b) tehdään verkkosivustoista ja 
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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. 

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 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 toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin, vammaiset mukaan 

luettuina. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0188/350/rev 

Tarkistus  350/rev 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 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 – C kohta – 1 alakohta 

 

 

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 toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset henkilöt, voivat 

käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) tiedot palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava erilaisissa 

esteettömissä muodoissa seuraavasti: 

(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) tiedot on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että ne ovat 

ymmärrettäviä, havaittavissa ja 

hallittavissa, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) talouden toimijan on esitettävä 

tiedoissa luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten 

apuvälineteknologioiden kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, b 

kohdan mukaisesti; 

(iii) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset ja 

mobiilisovellukset sekä verkkosivustot on 

annettava b alakohdan mukaisesti; 

(b) tehdään verkkosivustoista ja (b) tehdään verkkosivustoista ja 
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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 tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa. 

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 tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0188/351/rev 

Tarkistus  351/rev 

Thomas Händel  

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 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 – D kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti: 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

toteutettava tuotteiden suunnittelussa ja 

valmistuksessa noudattamalla seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötiedot on esitettävä 

erilaisissa esteettömissä muodoissa, joiden 
on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(ii) ymmärrettäviä, (ii) ymmärrettäviä, 

(iii) havaittavissa, (iii) havaittavissa, 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa, ja 

merkkien ja taustan kontrastin on oltava 

riittävä, jotta käyttötiedot ovat 

mahdollisimman hyvin luettavissa 

ennakoitavissa käyttöolosuhteissa; 

 

(b) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(b) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(c) Tuotteen toiminnallisuus (c) tuotteen toiminnallisuus 
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toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

(d) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (d) soveltuvilta osin yhteensopivuus 

unionin tasolla saatavilla olevien 

apuvälineiden ja apuvälineteknologioiden 

kanssa, mukaan lukien kuulemiseen 

liittyvä teknologia, kuten kuulolaitteet, T-

ohjelmat, sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

Or. en 

 

 


