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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti 

poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten lähentämisestä 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2015)0615), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0387/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon 25. toukokuuta 2016 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot (A8-0188/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

  

                                                 
1 EUVL C 303, 19.8.2016, s. 103. 
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Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 

26 artiklan, 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla tiettyjen 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

vapaan liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan 

lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla. 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla tiettyjen 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

vapaan liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan 

lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla sekä parantaa 

niitä koskevan tiedon esteettömyyttä ja 

käytännöllisyyttä. 

 

Tarkistus  3 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

kuluttajien lukumäärä, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite, kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi ja itsenäinen elämä 

helpottuu. 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

henkilöiden lukumäärä, joilla on jokin 

toimintarajoite, mukaan luettuina 

vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan YK:n yleissopimuksen, 

jäljempänä 'vammaisyleissopimus', 

1 artiklassa tarkoitetut vammaiset 

henkilöt, kasvaa huomattavasti Euroopan 

unionin väestön ikääntyessä. Tekemällä 
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tuotteista ja palveluista esteettömämpiä 

yhteiskunnasta tulee osallistavampi, ja 

esteettömyys on itsenäisen elämän 

edellytys. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Yleinen esteettömyys, kaikki 

käyttäjät huomioon ottava suunnittelu ja 

sukupuolinäkökulma olisi otettava 

huomioon tuotteiden, työkalujen, 

laitteiden ja palvelujen suunnittelussa, 

jotta vammaiset henkilöt voisivat yleisesti 

käyttää niitä. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten, käyttämien 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä, 

rajoittavat tällaisten tuotteiden ja 

palvelujen vapaata liikkuvuutta sekä 

vääristävät toimivaa kilpailua 

sisämarkkinoilla. Tällaisilla esteillä on 

huomattavia vaikutuksia talouden 

toimijoihin, varsinkin pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten 

henkilöiden, käyttämien eräiden tuotteiden 

ja palvelujen esteettömyyttä, rajoittavat 

niiden vapaata liikkuvuutta sekä 

vääristävät toimivaa kilpailua 

sisämarkkinoilla. Muiden tuotteiden osalta 

erot todennäköisesti lisääntyvät 

vammaisyleissopimuksen voimaantulon 

myötä. Tällaisilla esteillä on huomattavia 

vaikutuksia talouden toimijoihin, varsinkin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-

yritykset). 
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Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Esteettömien tuotteiden kuluttajilta 

ja esteettömien palvelujen vastaanottajilta 

peritään korkeita hintoja, koska toimittajien 

välinen kilpailu on vähäistä. Kansallisten 

lainsäädäntöjen eroista johtuva hajanaisuus 

pienentää hyötyä, jota voitaisiin saada 

vaihtamalla kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla kokemuksia yhteiskunnalliseen ja 

tekniseen kehitykseen mukautumisesta. 

(5) Esteettömien tuotteiden, erityisesti 

apuvälineteknologian, kuluttajilta ja 

esteettömien palvelujen vastaanottajilta 

peritään korkeita hintoja, koska toimittajien 

välinen kilpailu on vähäistä. Kansallisten 

lainsäädäntöjen eroista johtuva hajanaisuus 

pienentää hyötyä, jota voitaisiin saada 

vaihtamalla kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla kokemuksia yhteiskunnalliseen ja 

tekniseen kehitykseen mukautumisesta. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 

hajanaisuus, saada mittakaavaetuja, 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää kauppaa 

ja liikkuvuutta sekä auttaa talouden 

toimijoita kohdistamaan resursseja 

innovointiin sen sijaan, että ne pyrkisivät 

täyttämään erilaiset oikeudelliset 

vaatimukset eri puolilla unionia. 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 

hajanaisuus, saada mittakaavaetuja, 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää kauppaa, 

tavaroiden ja palvelujen vapaata 

liikkuvuutta sekä henkilöiden, myös 

vammaisten henkilöiden, vapaata 

liikkuvuutta sekä auttaa talouden toimijoita 

kohdistamaan resursseja innovointiin sen 

sijaan, että niillä pyrittäisiin kattamaan 

lainsäädännön hajanaisuudesta 

aiheutuvia menoja. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 10 artiklassa 

edellytetään, että unioni pyrkii 

politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä 

ja toteuttamisessa torjumaan kaiken 

vammaisuuteen perustuvan syrjinnän. 

SEUT:n 19 artiklassa annetaan unionille 

valtuudet hyväksyä lainsäädäntöä 

tällaisen syrjinnän torjumiseksi. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten oikeuksia hyötyä 

toimenpiteistä, joilla taataan heidän 

itsenäinen elämänsä, yhteiskunnallinen ja 

ammatillinen sopeutumisensa sekä 

osallistumisensa yhteiskuntaelämään, 

kunnioitetaan kaikilta osin, ja edistämään 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

26 artiklan soveltamista. 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden 

oikeuksia hyötyä toimenpiteistä, joilla 

taataan heidän itsenäinen elämänsä, 

yhteiskunnallinen ja ammatillinen 

sopeutumisensa sekä osallistumisensa 

yhteiskuntaelämään, kunnioitetaan kaikilta 

osin, ja edistämään Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 21, 25 ja 26 artiklan 

soveltamista. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Tuotteiden ja palvelujen parempi 

esteettömyys parantaa paitsi vammaisten 

henkilöiden elämää myös muiden 

sellaisten henkilöiden elämää, jotka ovat 

pysyvästi tai tilapäisesti 
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toimintarajoitteisia, kuten vanhukset, 

raskaana olevat naiset ja matkatavaroiden 

kanssa matkustavat henkilöt. On 

kuitenkin tärkeää rajoittaa tämän 

direktiivin soveltamisala ainoastaan 

vammaisiin henkilöihin eikä ulottaa sitä 

yleisesti henkilöihin, jotka ovat pysyvästi 

tai tilapäisesti toimintarajoitteisia, jotta 

direktiivi vastaa vammaisyleissopimusta ja 

jotta taataan talouden toimijoille 

oikeusvarmuus. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 b) Euroopan unionissa vammaisuus 

on yleisempää naisten kuin miesten 

keskuudessa. Vammaiset naiset kohtaavat 

moninkertaista syrjintää, ja heillä on 

merkittäviä esteitä perusoikeuksiensa 

ja -vapauksiensa toteuttamisessa. Niihin 

kuuluvat fyysinen, henkinen, 

seksuaalinen, taloudellinen ja 

institutionaalinen väkivalta. Lisäksi 

niihin kuuluu koulutukseen ja työhön 

pääsyssä syrjiminen, joka voi johtaa 

sosiaaliseen eristyneisyyteen ja 

psyykkisiin traumoihin. Vammaisuus 

vaikuttaa suhteettoman paljon naisiin, 

koska naiset hoitavat vammaisia 

perheenjäseniä ja he kohtaavat tähän 

liittyvää epäsuoraa syrjintää miehiä 

useammin. Siksi tarvitaan toimia, joilla 

varmistetaan vammaisten naisten ja 

vammaisten lasten äitien tasavertainen 

kohtelu ja pannaan täytäntöön heitä 

koskevia positiivisia toimia ja 

toimintapolitiikkoja, sillä kyseessä on 

perustava ihmisoikeus ja eettinen 

velvollisuus. 
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Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ”Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian” yleisenä tavoitteena on tuottaa 

kestäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

hyötyjä yhdennetyillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla. Kuluttajat eivät 

edelleenkään voi hyötyä kaikista 

sisämarkkinoiden tarjoamista hinta- ja 

valikoimaeduista unionissa, koska 

rajatylittäviä verkko-ostoksia tehdään 

edelleen hyvin vähän. Hajanaisuus 

heikentää myös valtioiden rajat ylittävän 

verkkokaupan transaktioita. Lisäksi 

tarvitaan yhteensovitettuja toimia, jotta 

uusi sähköinen sisältö on rajoituksetta 

myös vammaisten saatavilla. Sen vuoksi on 

tarpeen yhdenmukaistaa 

esteettömyysvaatimukset digitaalisten 

sisämarkkinoiden koko laajuudelta ja 

varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset 

heidän kykyihinsä katsomatta voivat 

hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista 

eduista.  

(10) ”Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian” yleisenä tavoitteena on tuottaa 

kestäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

hyötyjä yhdennetyillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla ja edistää kauppaa ja 

tukea työllisyyttä unionissa. Kuluttajat 

eivät edelleenkään voi hyötyä kaikista 

sisämarkkinoiden tarjoamista hinta- ja 

valikoimaeduista unionissa, koska 

rajatylittäviä verkko-ostoksia tehdään 

edelleen hyvin vähän. Hajanaisuus 

heikentää myös valtioiden rajat ylittävän 

verkkokaupan transaktioita. Lisäksi 

tarvitaan yhteensovitettuja toimia, jotta 

uusi sähköinen sisältö on rajoituksetta 

myös vammaisten saatavilla. Sen vuoksi on 

tarpeen yhdenmukaistaa 

esteettömyysvaatimukset digitaalisten 

sisämarkkinoiden koko laajuudelta ja 

varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset 

heidän kykyihinsä katsomatta voivat 

hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista 

eduista. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Vammaisyleissopimuksen 

4 artiklassa pyydetään sopimuspuolia 

toteuttamaan tai edistämään vammaisille 

henkilöille soveltuvan uuden teknologian, 

mukaan lukien tieto- ja 

viestintäteknologia, liikkumisen 

apuvälineet, laitteet ja 

apuvälineteknologia, tutkimusta ja 

kehittämistä sekä edistämään niiden 
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saatavuutta ja käyttöä. 

Vammaisyleissopimuksessa myös 

kehotetaan asettamaan kohtuuhintainen 

teknologia etusijalle. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 b) Tässä direktiivissä esitettyjen 

vaatimusten lisäksi olisi toteutettava 

toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön 

lento-, rautatie-, linja-auto- ja 

sisävesiliikennettä käyttävien 

matkustajien oikeuksia koskevaa unionin 

lainsäädäntöä ja valvotaan sen 

noudattamista. Näissä toimenpiteissä olisi 

keskityttävä intermodaalisiin näkökohtiin, 

jotta edistetään esteetöntä pääsyä niin 

infrastruktuureissa kuin kulkuneuvoissa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 c) Komission olisi kannustettava 

kaupunkien viranomaisia liittämään 

kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnitelmiinsa 

kaupunkiliikennepalvelujen 

esteettömyyden sekä säännöllisesti 

julkaisemaan luetteloita parhaista 

käytännöistä, jotka koskevat julkisen 

kaupunkiliikenteen ja 

liikkuvuuspalvelujen esteettömyyttä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(15) Komission tiedonannossa 

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: 

uudistettu sitoutuminen esteettömään 

Eurooppaan”33 vahvistetaan 

vammaisyleissopimuksen mukaisesti 

esteettömyys yhdeksi sen kahdeksasta 

toiminta-alasta. Sen tavoitteena on taata 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyys. 

(15) Komission 15 päivänä 

marraskuuta 2010 antamassa 

tiedonannossa ”Euroopan 

vammaisstrategia 2010–2020: uudistettu 

sitoutuminen esteettömään Eurooppaan” 

vahvistetaan vammaisyleissopimuksen 

mukaisesti esteettömyys yhdeksi sen 

kahdeksasta toiminta-alasta ja yhdeksi 

perusedellytykseksi yhteiskuntaan 

osallistumiselle. Sen tavoitteena on taata 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyys. 

__________________  

33 KOM(2010) 636.  

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut valittiin 

vaikutusten arvioinnin aikana toteutetun 

analyyttisen tarkastelun perusteella. 

Tarkastelussa yksilöitiin sellaiset tuotteet ja 

palvelut, jotka ovat merkityksellisiä 

toimintarajoitteisille henkilöille, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet ja joista 

jäsenvaltiot ovat antaneet tai 

todennäköisesti antavat toisistaan 

poikkeavia kansallisia 

esteettömyysvaatimuksia. 

(16) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut valittiin 

vaikutusten arvioinnin aikana toteutetun 

analyyttisen tarkastelun perusteella. 

Tarkastelussa yksilöitiin sellaiset tuotteet ja 

palvelut, jotka ovat merkityksellisiä 

vammaisille henkilöille ja joista 

jäsenvaltiot ovat antaneet tai 

todennäköisesti antavat toisistaan 

poikkeavia kansallisia 

esteettömyysvaatimuksia. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2010/13/EU1 a 
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asetetaan audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajille erinäisiä 

velvoitteita. Tämän vuoksi on 

asianmukaisempaa sisällyttää 

esteettömyysvaatimukset kyseiseen 

direktiiviin. Direktiivi 2010/13/EU kattaa 

kuitenkin verkkosivustojen ja 

mobiilipohjaisten palvelujen yhteydessä 

ainoastaan audiovisuaalisen 

mediasisällön. Siksi on 

tarkoituksenmukaista sisällyttää tämän 

direktiivin soveltamisalaan 

verkkosivustojen ja mobiilipohjaisten 

palvelujen rakenne sekä kaikki sisältö, 

joka ei kuulu direktiivin 2010/13/EU 

soveltamisalaan. Tämän direktiivin olisi 

katettava myös puhelinpalvelujen laitteita 

ja verkkosivustoja koskevat 

esteettömyysvaatimukset. Tämän 

direktiivin olisi katettava myös 

puhelinpalveluja koskevat 

esteettömyysvaatimukset, jollei niistä ole 

säädetty muussa unionin säädöksessä. 

Viimeksi mainitussa tapauksessa kyseisen 

unionin säädöksen olisi oltava 

ensisijainen tähän direktiiviin nähden. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta tuote tai palvelu voidaan 

luokitella esteettömäksi vammaisten ja 

(17) Jotta tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluva ja tämän 
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ikääntyneiden osalta, sen on täytettävä 

3 artiklassa määritellyt ja liitteessä I 

luetellut esteettömyysvaatimukset. 

Verkkokauppaa koskevia 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan myös 

tämän direktiivin 1 artiklan 2 kohdan a–

e alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 

myyntiin verkossa. 

direktiivin soveltamisen alkamispäivän 

jälkeen markkinoille saatettu tuote tai 

palvelu voidaan luokitella esteettömäksi 

vammaisten henkilöiden osalta, sen on 

täytettävä 3 artiklassa määritellyt ja 

liitteessä I luetellut 

esteettömyysvaatimukset. Verkkokauppaa 

koskevia esteettömyysvaatimuksia 

sovelletaan myös tämän direktiivin 

1 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa 

tarkoitettujen palvelujen myyntiin 

verkossa. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Vaikka palvelusta tai sen osasta 

olisi tehty alihankintasopimus kolmannen 

osapuolen kanssa, palvelun esteettömyys 

ei saisi vaarantua ja palveluntarjoajien 

olisi noudatettava tässä direktiivissä 

asetettuja velvoitteita. Palveluntarjoajien 

olisi varmistettava henkilöstönsä 

asianmukainen ja jatkuva koulutus, jotta 

voidaan varmistaa, että se on perillä 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

käyttötavoista. Koulutuksen olisi katettava 

muun muassa tiedotus-, neuvonta- ja 

mainontatoimet. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava niin, että ne aiheuttavat 

talouden toimijoille ja jäsenvaltioille 

mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä 

olisi erityisesti sovellettava ainoastaan 

huolellisesti valikoituihin tuotteisiin ja 

(18) Yhtäältä esteettömyysvaatimukset 

olisi muotoiltava niin, että ne ovat 

mahdollisimman vaikuttavia ja aiheuttavat 

talouden toimijoille ja jäsenvaltioille 

mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä 

olisi erityisesti sovellettava ainoastaan 
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palveluihin. huolellisesti valikoituihin tuotteisiin ja 

palveluihin, jotka on saatettu markkinoille 

tämän direktiivin soveltamisen 

alkamispäivän jälkeen. Toisaalta talouden 

toimijoille on annettava mahdollisuus 

täyttää tehokkaasti tässä direktiivissä 

esitetyt esteettömyysvaatimukset ottamalla 

huomioon erityisesti itsepalvelupäätteiden 

sekä matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien käyttöikä. 

Lisäksi olisi otettava huomioon pk-

yritysten erityisasema sisämarkkinoilla. 

Mikroyrityksiltä ei niiden koon, 

voimavarojen ja luonteen vuoksi pitäisi 

myöskään vaatia tässä direktiivissä 

esitettyjen esteettömyysvaatimusten 

noudattamista, eikä niitä pitäisi velvoittaa 

soveltamaan 12 artiklassa tarkoitettua 

menettelyä, jotta niille voitaisiin myöntää 

vapautus tämän direktiivin mukaisista 

velvoitteista. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Sisämarkkinoiden sujuvan 

toiminnan varmistamiseksi kansallisten 

viranomaisten olisi hyödynnettävä tässä 

direktiivissä esitettyjä 

esteettömyysvaatimuksia soveltaessaan 

tässä direktiivissä tarkoitettujen unionin 

oikeudellisten säädösten esteettömyyttä 

koskevia säännöksiä. Tällä direktiivillä ei 

kuitenkaan pitäisi muuttaa mainittujen 

muiden unionin oikeudellisten säädösten 

säännösten pakollista tai vapaaehtoista 

luonnetta. Tällä direktiivillä olisi siten 

varmistettava, että kun 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan 

noiden muiden säädösten mukaisesti, 

nämä vaatimukset ovat samat kaikkialla 

unionissa. 
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Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Komission ehdotus Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 

saavutettavuudesta34 sisältää 

esteettömyysvaatimuksia tietyille julkisen 

sektorin elinten verkkosivustoille. Lisäksi 

siinä ehdotetaan, että vahvistettaisiin 

menetelmä, jonka avulla seurataan, ovatko 

asiaankuuluvat verkkosivustot mainitussa 

direktiivissä lueteltujen vaatimusten 

mukaisia, ja raportoidaan asiasta. Sekä 

esteettömyysvaatimuksia että seuranta- ja 

raportointimenetelmiä, joista säädetään 

kyseisessä direktiivissä, olisi sovellettava 

julkisen sektorin elinten verkkosivustoihin. 

Sen varmistamiseksi, että asiaankuuluvat 

viranomaiset panevat täytäntöön samat 

esteettömyysvaatimukset riippumatta 

säännellyn verkkosivuston tyypistä, tämän 

direktiivin esteettömyysvaatimukset olisi 

saatettava julkisen sektorin elinten 

verkkosivustojen saavutettavuutta 

koskevan direktiiviehdotuksen mukaisiksi. 

Julkisen sektorin verkkosivuilla tapahtuva 

verkkokauppatoiminta, jota mainittu 

direktiivi ei kata, kuuluu tämän 

ehdotuksen soveltamisalaan. Näin voidaan 

varmistaa, että tuotteiden ja palveluiden 

verkkomyynti – riippumatta siitä, onko 

kyse julkisesta vai yksityisestä myynnistä – 

on esteetöntä vammaisten ja ikääntyneiden 

osalta. 

(21) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi (EU) 2016/210234 

sisältää esteettömyysvaatimuksia julkisen 

sektorin elinten verkkosivustoille ja 

mobiilisovelluksille. Kyseiseen direktiiviin 

sisältyy kuitenkin erityinen luettelo 

poikkeuksista, koska verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten tietyn sisällön ja 

tietyntyyppisten verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten tekeminen täysin 

esteettömiksi muodostaa kohtuuttoman 

rasitteen. Lisäksi siinä vahvistetaan 

menetelmä, jonka avulla seurataan, ovatko 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

mobiilisovellukset mainitussa direktiivissä 

asetettujen vaatimusten mukaisia, ja 

raportoidaan asiasta. Sekä 

esteettömyysvaatimuksia että seuranta- ja 

raportointimenetelmiä, joista säädetään 

kyseisessä direktiivissä, olisi sovellettava 

julkisen sektorin elinten verkkosivustoihin 

ja mobiilisovelluksiin. Sen 

varmistamiseksi, että asiaankuuluvat 

viranomaiset panevat täytäntöön samat 

esteettömyysvaatimukset riippumatta 

säännellyn verkkosivuston ja 

mobiilisovelluksen tyypistä, tämän 

direktiivin esteettömyysvaatimukset olisi 

saatettava direktiivin (EU) 2016/2102 

mukaisiksi. Julkisen sektorin elinten 

verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa 

tapahtuva verkkokauppatoiminta, jota 

mainittu direktiivi ei kata, kuuluu tämän 

direktiivin soveltamisalaan. Näin voidaan 

varmistaa, että tuotteiden ja palveluiden 

verkkomyynti – riippumatta siitä, onko 

kyse julkisesta vai yksityisestä myynnistä – 

on esteetöntä vammaisten henkilöiden 

osalta. 

__________________ __________________ 

34 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin 

elinten verkkosivustojen 

saavutettavuudesta COM(2012)0721. 

direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 

26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen 

sektorin elinten verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten saavutettavuudesta 

(EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1). 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Joistakin tässä direktiivissä 

vahvistettujen esteettömyysvaatimusten 

osista ja erityisesti liitteessä I 

vahvistetuista tietojen antamiseen 

liittyvistä seikoista säädetään jo liikenteen 

alalla voimassa olevissa unionin 

säädöksissä. Näitä säädöksiä ovat 

rautatieliikenteen osalta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetu (EY) 

N:o 1371/20071 a ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

N:o 1300/20141 b sekä komission asetus 

(EU) N:o 454/20111 c; linja-autoliikenteen 

osalta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 181/20111 d; ja 

meriliikenteen osalta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

N:o 1177/20101 e. Jotta voidaan varmistaa 

sääntelyn johdonmukaisuus ja 

ennustettavuus kyseisten säädösten 

soveltamisalaan kuuluvien talouden 

toimijoiden kannalta, tämän direktiivin 

mukaisten asiaankuuluvien vaatimusten 

olisi katsottava täyttyvän, kun kyseisten 

säädösten asiaankuuluvia osia 

noudatetaan. Jos esteettömyysvaatimuksia 

ei kuitenkaan kateta kyseisillä 

säädöksillä, esimerkiksi lentoyhtiöiden 

verkkosivujen esteettömyysvaatimuksen 

osalta, olisi noudatettava tätä direktiiviä. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 

23 päivänä lokakuuta 2007, 
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rautatieliikenteen matkustajien 

oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 

315, 3.12.2007, s. 14). 

 1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1300/2014, annettu 

18 päivänä marraskuuta 2014, 

vammaisten ja liikkumisesteisten 

henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan 

unionin rautatiejärjestelmään koskevista 

yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä 

(EUVL L 356, 12.12.2014, s. 110). 

 1 c Komission asetus (EU) N:o 454/2011, 

annettu 5 päivänä toukokuuta 2011, 

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän 

osajärjestelmää ”henkilöliikenteen 

telemaattiset sovellukset” koskevasta 

yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 

(EUVL L 123, 12.5.2011, s. 11). 

 1 d Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, 

matkustajien oikeuksista linja-

autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) 

N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 

55, 28.2.2011, s. 1). 

 1 e Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 

24 päivänä marraskuuta 2010, 

matkustajien oikeuksista meri- ja 

sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) 

N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 

334, 17.12.2010, s. 1). 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 b) Tällä direktiivillä on tarkoitus 

täydentää unionin alakohtaista 

lainsäädäntöä, jossa säädetään 

näkökohdista, joista ei säädetä tässä 

direktiivissä. 
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Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 c) Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen 

alalla tämän direktiivin soveltamisalan 

määrittämisen olisi perustuttava 

matkustajien oikeuksia koskevaan 

voimassa olevaan alakohtaiseen 

lainsäädäntöön. Kun tätä direktiiviä ei 

sovelleta tietyntyyppisiin 

liikennepalveluihin, jäsenvaltioiden olisi 

voitava kannustaa palveluntarjoajia 

soveltamaan tässä direktiivissä säädettyjä 

asiaankuuluvia esteettömyysvaatimuksia. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Rakennettua ympäristöä koskevat 

yhtenäiset esteettömyysvaatimukset 

voisivat joissakin tapauksissa helpottaa 

asiaa koskevien palvelujen ja vammaisten 

vapaata liikkuvuutta. Sen vuoksi 

jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 

perusteella määrätä, että rakennetun 

ympäristön, jota käytetään tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen tarjoamiseen, on täytettävä 

liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. 

(23) Rakennetun ympäristön 

esteettömyys on joissakin tapauksissa 

edellytyksenä sille, että vammaiset 

henkilöt voivat todella käyttää asiaa 

koskevia palveluita. Sen vuoksi 

jäsenvaltiot olisi velvoitettava tällä 

direktiivillä määräämään, että rakennetun 

ympäristön, jota käytetään tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen tarjoamiseen, on täytettävä 

liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioita ei 

saisi kuitenkaan velvoittaa muuttamaan 

tai ottamaan käyttöön rakennetun 

ympäristön esteettömyyttä koskevia 

kansallisia säännöksiä, jos ne ovat jo 

hyväksyneet kansallista lainsäädäntöä, 

joka kattaa asianmukaisesti asiaa 

koskevien palvelujen rakennetun 

ympäristön. Esteettömyysvaatimuksia olisi 

siis sovellettava vain, kun rakennetaan 



 

PE597.391v02-00 20/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

uutta infrastruktuuria tai toteutetaan 

merkittäviä muutostöitä. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) Tällä direktiivillä ei pitäisi 

muuttaa voimassa olevan unioin oikeuden 

mahdollisia säännöksiä 

esteettömyysvaatimusten noudattamisen 

vapaaehtoisuudesta. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) On tarpeen säätää, että niissä 

unionin säädöksissä, joissa vahvistetaan 

esteettömyysvelvoitteet muttei säädetä 

esteettömyysvaatimuksista tai -eritelmistä, 

esteettömyys määritellään viittaamalla 

tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksiin. Tämä koskee 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2014/23/EU35, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2014/24/EU36 sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiiviä 2014/25/EU37, 

joiden mukaan teknisissä eritelmissä ja 

teknisissä tai toiminnallisissa 

vaatimuksissa, jotka koskevat mainittujen 

direktiivien soveltamisalaan kuuluvia 

käyttöoikeussopimuksia, urakoita tai 

palveluja, on otettava huomioon 

vammaisten tai kaikkia palvelevan 

suunnittelun käyttäjien 

esteettömyystarpeet. 

(24) On tarpeen säätää, että niissä 

unionin säädöksissä, joissa vahvistetaan 

esteettömyysvelvoitteet muttei säädetä 

esteettömyysvaatimuksista tai -eritelmistä, 

esteettömyys määritellään viittaamalla 

tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksiin. Näihin 

säädöksiin sisältyvät Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/23/EU35, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/24/EU36 sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU37, joiden mukaan 

teknisissä eritelmissä ja teknisissä tai 

toiminnallisissa vaatimuksissa, jotka 

koskevat mainittujen direktiivien 

soveltamisalaan kuuluvia 

käyttöoikeussopimuksia, urakoita tai 

palveluja, on otettava huomioon 

vammaisten henkilöiden tai kaikkia 

palvelevan suunnittelun käyttäjien 

esteettömyystarpeet.  

__________________ __________________ 
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35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 

direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 

direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243). 

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243). 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (24 a) Velvollisuudesta taata Euroopan 

laajuisten liikenneverkkojen 

liikenneinfrastruktuurin esteettömyys 

säädetään Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) N:o 

1315/20131 a. Tässä direktiivissä 

säädettyjä esteettömyysvaatimuksia olisi 

sovellettava myös joihinkin tuossa 

asetuksessa säännellyn 

liikenneinfrastruktuurin osiin sikäli kuin 

on kyse tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvista tuotteista ja palveluista ja 

näihin palveluihin liittyvä infrastruktuuri 

ja rakennettu ympäristö on tarkoitettu 

matkustajien käyttöön. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

suuntaviivoista Euroopan laajuisen 

liikenneverkon kehittämiseksi (EUVL L 

348, 20.12.2013, s. 1). 
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Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (24 b) Tällä direktiivillä ei kuitenkaan 

pitäisi muuttaa muiden unionin säädösten 

säännösten noudattamisen pakollisuutta 

tai vapaaehtoisuutta, kuten 

hankintasopimusten tekoperusteita 

koskevan direktiivin 2014/24/EU 

67 artiklan säännösten, joita 

hankintaviranomaiset voivat hyödyntää 

kokonaistaloudellisesti edullisimman 

tarjouksen määrittämiseen. Jos 

mahdollisten sosiaalisten näkökohtien 

katsotaan liittyvän kyseisen hankinnan 

kohteeseen, ne voidaan ottaa huomioon. 

Tällä direktiivillä olisi siten varmistettava, 

että kun esteettömyysvaatimuksia 

käytetään noiden muiden unionin 

säädösten mukaisesti, nämä vaatimukset 

ovat samat kaikkialla unionissa. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Esteettömyys olisi toteutettava 

poistamalla esteitä ja ehkäisemällä niiden 

syntyä, mieluiten noudattamalla 

universaalin tai kaikkia palvelevan 

suunnittelun lähestymistapaa. Esteettömyys 

ei saisi sulkea pois kohtuullisten 

mukauttamistoimien toteuttamista, jos 

sellaisesta säädetään kansallisessa tai 

unionin lainsäädännössä. 

(25) Esteettömyys olisi toteutettava 

poistamalla esteitä ja ehkäisemällä niiden 

syntyä, mieluiten noudattamalla 

universaalin tai kaikkia palvelevan 

suunnittelun lähestymistapaa. 

Vammaisyleissopimuksen mukaan tämä 

lähestymistapa ”tarkoittaa tuotteiden, 

ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen 

suunnittelua sellaisiksi, että kaikki 

ihmiset voivat käyttää niitä 

mahdollisimman laajasti ilman 

mukautuksia tai erikoissuunnittelua”. 

Vammaisyleissopimusta vastaavasti 
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kaikkia palveleva suunnittelu ”ei sulje 

pois yksittäisten vammaisryhmien 

mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä”. 
Esteettömyys ei saisi sulkea pois 

kohtuullisten mukauttamistoimien 

toteuttamista, jos sellaisesta säädetään 

kansallisessa tai unionin lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Tuotteen tai palvelun kuuluminen 

tämän direktiivin soveltamisalaan ei 

automaattisesti tarkoita, että tuote tai 

palvelu kuuluu neuvoston direktiivin 

93/42/ETY1 a soveltamisalaan. 

 __________________ 

 1 a Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, 

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, 

lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 

12.7.1993, s. 1). 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 b) Kun määritetään ja luokitellaan 

vammaisten henkilöiden tarpeita, jotka on 

tarkoitus täyttää kyseisen tuotteen tai 

palvelun avulla, kaikkia palvelevan 

suunnittelun käsitettä olisi tulkittava 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 

käsittelevän komitean antaman, 

vammaisyleissopimuksen 9 artiklaa 

koskevan yleiskommentin nro 2 (2014) 

mukaisesti. 
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Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Tämän direktiivin olisi perustuttava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätökseen N:o 768/2008/EY38, sillä se 

koskee tuotteita, jotka jo kuuluvat unionin 

muiden säädösten soveltamisalaan. Näin 

voidaan taata unionin lainsäädännön 

johdonmukaisuus. 

(27) Tämän direktiivin olisi perustuttava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätökseen N:o 768/2008/EY38, sillä se 

koskee tuotteita, jotka jo kuuluvat unionin 

muiden säädösten soveltamisalaan. Näin 

voidaan taata unionin lainsäädännön 

johdonmukaisuus. Kyseiseen päätökseen 

sisältyvien turvallisuuteen liittyvien 

säännösten, kuten palautusmenettelyihin 

liittyvien säännösten, ei kuitenkaan olisi 

muodostettava tämän direktiivin osaa, 

koska esteelliset tuotteet eivät ole 

vaarallisia tuotteita. 

__________________ __________________ 

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä 

heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan 

pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 

(EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82). 

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä 

heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan 

pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 

(EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82). 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 

kuuluvien talouden toimijoiden olisi 

varmistettava, että ne asettavat saataville 

markkinoille ainoastaan sellaisia tuotteita, 

jotka ovat tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimusten mukaisia. On 

tarpeen säätää selkeästä ja oikeasuhteisesta 

velvollisuuksien jakautumisesta, joka 

vastaa kunkin toimijan tehtävää toimitus- 

ja jakeluprosessissa. 

(28) Kaikkien tämän direktiivin 

soveltamisalaan sisältyvien ja toimitus- ja 

jakeluketjuun kuuluvien talouden 

toimijoiden olisi varmistettava, että ne 

asettavat saataville markkinoille ainoastaan 

sellaisia tuotteita, jotka ovat tämän 

direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukaisia. On tarpeen säätää selkeästä ja 

oikeasuhteisesta velvollisuuksien 

jakautumisesta, joka vastaa kunkin 

toimijan tehtävää toimitus- ja 

jakeluprosessissa. 

 



 

RR\1125427FI.docx 25/409 PE597.391v02-00 

 FI 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) Talouden toimijoiden olisi oltava 

vastuussa tuotteiden ja palvelujen 

vaatimustenmukaisuudesta sen mukaan, 

mikä on niiden rooli toimitusketjussa, jotta 

voidaan taata korkeatasoinen 

esteettömyyden suoja ja 

oikeudenmukainen kilpailu unionin 

markkinoilla. 

(29) Talouden toimijoiden olisi oltava 

vastuussa tuotteiden ja palvelujen 

vaatimustenmukaisuudesta sen mukaan, 

mikä on niiden rooli toimitusketjussa, jotta 

voidaan saavuttaa parempi esteettömyys ja 

oikeudenmukainen kilpailu unionin 

markkinoilla. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Valmistajalla on parhaat 

mahdollisuudet suorittaa täydellinen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely, koska sillä on 

yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja 

valmistusprosessista. Velvoite arvioida 

vaatimustenmukaisuutta olisi oltava 

valmistajalla. 

(30) Valmistajalla on parhaat 

mahdollisuudet suorittaa täydellinen 

vaatimustenmukaisuuden arviointi, koska 

sillä on yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- 

ja valmistusprosessista. Valmistajan ei 

kuitenkaan pitäisi olla yksin vastuussa 

arvioinnista. Resursseiltaan vahvistettu 

markkinavalvontaviranomainen voisi olla 

ratkaisevassa asemassa 

arviointimenettelyssä. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Tuojien olisi varmistettava, että 

kolmansista maista peräisin olevat tuotteet, 

jotka tulevat unionin markkinoille, ovat 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukaisia, ja etenkin, että valmistajat ovat 

tehneet asianmukaisia 

(32) Tuojien olisi varmistettava, että 

kolmansista maista peräisin olevat tuotteet, 

jotka tulevat unionin markkinoille, ovat 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukaisia, ja annettava kaikki tarvittavat 

tiedot toimivaltaiselle 
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vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyitä kyseisten tuotteiden 

osalta. 

markkinavalvontaviranomaiselle 

asianmukaisten vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyiden toteuttamiseksi 
kyseisten tuotteiden osalta. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Suhteellisuuteen liittyvistä syistä 

esteettömyysvaatimuksia olisi sovellettava 

ainoastaan siinä määrin kuin ne eivät 

aiheuta kohtuutonta rasitetta talouden 

toimijalle, jota asia koskee, eivätkä edellytä 

tuotteiden ja palvelujen muuttamista siten, 

että niistä tulisi perustavanlaatuisesti 

erilaisia määriteltyihin perusteisiin nähden. 

(36) Suhteellisuuteen liittyvistä syistä 

esteettömyysvaatimukset eivät saisi 

aiheuttaa kohtuutonta rasitetta talouden 

toimijalle, jota asia koskee, eivätkä 

edellyttää tuotteiden ja palvelujen 

muuttamista siten, että niistä tulisi 

perustavanlaatuisesti erilaisia 

määriteltyihin perusteisiin nähden. 

Käytössä on kuitenkin oltava 

valvontamekanismeja, joilla voidaan 

todentaa, onko poikkeaminen 

esteettömyysvaatimusten soveltamisesta 

ollut oikeutettua. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (36 a) Jotta voidaan arvioida, 

aiheuttaako esteettömyysvaatimusten 

noudattaminen kohtuuttoman rasitteen 

talouden toimijoille, olisi otettava 

huomioon kyseisten talouden toimijoiden 

koko, voimavarat ja luonne sekä 

vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat 

arvioidut kustannukset ja hyödyt 

verrattuna vammaisille henkilöille 

koituvaan arvioituun hyötyyn. Kustannus-

hyötyanalyysissa olisi otettava huomioon 

muun muassa tietyn tuotteen tai palvelun 

käyttötiheys ja käytön kesto, mukaan 

lukien arvio tuotetta tai palvelua 
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käyttävien vammaisten henkilöiden 

määrästä, palvelun tarjoamisessa 

käytettävien infrastruktuurin ja tuotteiden 

elinkaari ja vastikkeetta saatavilla olevien 

vaihtoehtojen laajuus, mukaan lukien 

henkilöliikenteen palveluntarjoajien 

tarjoamat vaihtoehdot. Ainoastaan 

oikeutetut perusteet olisi otettava 

huomioon arvioitaessa sitä, missä määrin 

esteettömyysvaatimuksia ei voida täyttää 

sen takia, että ne aiheuttaisivat 

kohtuuttoman rasitteen. Oikeutetuiksi 

perusteiksi ei katsota sitä, että asiaa ei 

pidetä tärkeänä, kuten ei myöskään ajan 

tai tiedon puutetta. 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Jotta vaatimustenmukaisuuden 

arviointi sovellettavien vaatimusten osalta 

olisi helpompaa, on tarpeen säätää 

vaatimustenmukaisuusolettamasta 

sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka 

vastaavat vapaaehtoisia 

yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 

hyväksytty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201239 

mukaisesti tarkoituksena ilmaista 

yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kyseisiä 

vaatimuksia varten. Komissio on jo antanut 

Euroopan standardointiorganisaatioille 

useita esteettömyyttä koskevia 

standardointipyyntöjä, joilla on merkitystä 

yhdenmukaistettujen standardien 

valmistelun kannalta. 

(39) Jotta vaatimustenmukaisuuden 

arviointi sovellettavien 

esteettömyysvaatimusten osalta olisi 

helpompaa, on tarpeen säätää 

vaatimustenmukaisuusolettamasta 

sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka 

vastaavat vapaaehtoisia 

yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 

hyväksytty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201239 

mukaisesti tarkoituksena ilmaista 

yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kyseisiä 

vaatimuksia varten. Komissio on jo antanut 

eurooppalaisille 

standardointiorganisaatioille useita 

esteettömyyttä koskevia 

standardointipyyntöjä, joilla on merkitystä 

yhdenmukaistettujen standardien 

valmistelun kannalta. 

__________________ __________________ 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2012, 

eurooppalaisesta standardoinnista, 

neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2012, 

eurooppalaisesta standardoinnista, 

neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
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93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 

95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 

2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 

2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston 

päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 

1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 

316, 14.11.2012, s. 12). 

93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 

95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 

2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 

2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston 

päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 

1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 

316, 14.11.2012, s. 12). 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (39 a) Asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 

säädetään yhdenmukaistetuista 

standardeista esitettäviä vastalauseita 

koskevasta menettelystä tapauksissa, 

joissa katsotaan, että kyseiset standardit 

eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(40) Yhdenmukaistettujen standardien 

puuttuessa ja jos se on markkinoiden 

yhdenmukaistamiseksi tarpeen, komission 

olisi voitava antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan yhtenäiset tekniset eritelmät 

tässä direktiivissä asetettuja 
esteettömyysvaatimuksia varten. 

(40) Eurooppalaisten standardien olisi 

oltava markkinalähtöisiä, niissä olisi 

otettava huomioon yleinen etu ja 

toimintapoliittiset tavoitteet, jotka on 

ilmaistu selkeästi komission yhdelle tai 

useammalle eurooppalaiselle 

standardointiorganisaatiolle esittämässä 

pyynnössä yhdenmukaistettujen 

standardien laatimisesta, ja niiden olisi 

perustuttava yhteisymmärrykseen. Siksi 

teknisiin eritelmiin olisi turvauduttava 

vasta viimeisenä keinona. Komission olisi 

voitava hyväksyä teknisiä eritelmiä 

esimerkiksi silloin, kun 

standardointiprosessi on ajautunut 

umpikujaan siksi, että sidosryhmät eivät 
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pääse yhteisymmärrykseen, mikä viivyttää 

aiheettomasti sellaisen vaatimuksen, 

kuten yhteentoimivuuden, käyttöön 

ottamista, jota ei voida panna täytäntöön 

ilman asianmukaisen standardin 

hyväksymistä. Komission olisi esitettyään 

yhdelle tai useammalle eurooppalaiselle 

standardointiorganisaatiolle pyynnön 

yhdenmukaistettujen standardien 

laatimisesta jätettävä riittävästi aikaa 

niiden käsittelyyn ennen kuin se hyväksyy 

samaa esteettömyysvaatimusta koskevia 

teknisiä eritelmiä. Komission ei pitäisi 

voida hyväksyä teknistä eritelmää, jollei 

se ole tätä ennen yrittänyt saada 

esteettömyysvaatimuksia hyväksytyksi 

eurooppalaisen standardointijärjestelmän 

avulla. Komissio ei saisi käyttää teknisten 

eritelmien hyväksymistä eurooppalaisen 

standardointijärjestelmän kiertämiseen.  

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (40 a) Jotta voidaan ottaa käyttöön 

yhdenmukaistettuja standardeja ja 

teknisiä eritelmiä, joilla täytetään 

tehokkaimmin tässä direktiivissä tuotteille 

ja palveluille asetetut 

esteettömyysvaatimukset, komission olisi 

otettava mukaan 

päätöksentekomenettelyyn vammaisia 

henkilöitä edustavat eurooppalaiset 

kattojärjestöt ja kaikki muut 

asiaankuuluvat sidosryhmät silloin kun se 

on mahdollista. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi) 



 

PE597.391v02-00 30/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (42 a) Tuotteiden markkinavalvontaa 

toteuttaessaan 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

tarkasteltava arviointia yhteistyössä 

vammaisten henkilöiden ja heitä ja 

heidän etujaan edustavien järjestöjen 

kanssa. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 44 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(44) CE-merkintä osoittaa, että tuote on 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukainen, ja se on näkyvä seuraus koko 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessista laajassa 

merkityksessä. Tässä direktiivissä olisi 

noudatettava CE-merkintään sovellettavia 

yleisiä periaatteita, joista säädetään 

tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää 

akkreditointia ja markkinavalvontaa 

koskevista vaatimuksista annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 765/200840. 

(44) Tässä direktiivissä olisi 

noudatettava yleisiä periaatteita, joista 

säädetään tuotteiden kaupan pitämiseen 

liittyvää akkreditointia ja 

markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 

N:o 765/200840. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

ohella valmistajan olisi ilmoitettava 

kuluttajille kustannustehokkaasti 

tuotteidensa esteettömyydestä 

pakkauksessa olevalla ilmoituksella. 

__________________ __________________ 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 

9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 

218, 13.8.2008, s. 30). 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 

9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 

218, 13.8.2008, s. 30). 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 45 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(45) Kiinnittämällä CE-merkinnän 

tuotteeseen valmistaja antaa asetuksen 

(EY) N:o 765/2008 mukaisesti 

vakuutuksen siitä, että tuote on kaikkien 

sovellettavien esteettömyysvaatimusten 

mukainen ja että valmistaja ottaa 

tuotteesta täyden vastuun. 

(45) Sen, että tuote on 3 artiklassa 

säädettyjen esteettömyysvaatimusten 

vastainen, ei olisi sinällään katsottava 

muodostavan asetuksen (EY) N:o 

765/2008 20 artiklassa tarkoitettua 

vakavaa riskiä. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 48 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(48) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 

markkinavalvontaviranomaiset tarkastavat 

V luvun mukaisesti, noudattavatko 

talouden toimijat 12 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja perusteita. 

(48) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 

markkinavalvontaviranomaiset tarkastavat 

V luvun mukaisesti, noudattavatko 

talouden toimijat 12 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja perusteita, ja että ne kuulevat 

säännöllisesti vammaisia henkilöitä 

edustavia järjestöjä. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (48 a) Kansallisten tietokantojen, jotka 

sisältävät kaikki asiaankuuluvat tiedot 

tässä direktiivissä lueteltujen tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyydestä, olisi 

mahdollistettava se, että vammaiset 

henkilöt ja heidän järjestönsä voivat 

paremmin osallistua markkinavalvontaan. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 49 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(49) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 22 artiklassa mainitut 

toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 

komissiolle ilmoituksen 22 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettujen 

poikkeusjärjestelyjen käytöstä ja 

sisällyttävät siihen mainitun artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 

VI luvun mukaisesti. 

(49) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 

komissiolle ilmoituksen 22 artiklassa 

vahvistettujen poikkeusjärjestelyjen 

käytöstä. Asianomaisten toimivaltaisten 

viranomaisten suorittama alkuperäinen 

arviointi olisi toimitettava komissiolle sen 

pyynnöstä. Jotta voidaan arvioida, 

aiheuttaako esteettömyysvaatimusten 

noudattaminen kohtuuttoman rasitteen 

toimivaltaisille viranomaisille, olisi 

otettava huomioon kyseisten 

toimivaltaisten viranomaisten koko, 

voimavarat ja luonne sekä vaatimusten 

noudattamisesta aiheutuvat arvioidut 

kustannukset ja hyödyt verrattuna 

vammaisille henkilöille koituvaan 

arvioituun hyötyyn. Kustannus-

hyötyanalyysissa olisi otettava huomioon 

muun muassa tietyn tuotteen tai palvelun 

käyttötiheys ja käytön kesto, mukaan 

lukien arvio tuotetta tai palvelua 

käyttävien vammaisten henkilöiden 

määrästä, palvelun tarjoamisessa 

käytettävien infrastruktuurin ja tuotteiden 

elinkaari ja vastikkeetta saatavilla olevien 

vaihtoehtojen laajuus, mukaan lukien 

henkilöliikenteen palveluntarjoajien 

tarjoamat vaihtoehdot. Ainoastaan 

oikeutetut perusteet olisi otettava 

huomioon arvioitaessa sitä, aiheuttavatko 

esteettömyysvaatimukset kohtuuttoman 

rasitteen. Oikeutetuiksi perusteiksi ei 

katsota sitä, että asiaa ei pidetä tärkeänä, 

kuten ei myöskään ajan tai tiedon 

puutetta. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 50 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(50) Olisi luotava (50) Olisi luotava 
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suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka kautta ne, joita asia 

koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä yhteisiin toimiin asiaankuuluvien 

talouden toimijoiden kanssa tällaisten 

tuotteiden suhteen. 

suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka kautta ne, joita asia 

koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä tällaisia tuotteita koskeviin 

yhteisiin toimiin vammaisia henkilöitä 

edustavien järjestöjen ja asiaankuuluvien 

talouden toimijoiden kanssa. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (51 a) Jotta voidaan taata 

suhteellisuusperiaatteen asianmukainen 

soveltaminen talouden toimijoiden 

tunnistamista koskevien velvoitteiden sekä 

niiden perusteiden yhteydessä, joita on 

käytettävä arvioitaessa, aiheutuuko tämän 

direktiivin soveltamisesta kohtuutonta 

rasitetta, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joissa 

määritetään, minkä ajan kuluessa 

talouden toimijoiden on voitava tunnistaa 

kaikki talouden toimijat, jotka ovat 

toimittaneet niille tuotetta tai joille ne ovat 

toimittaneet tuotetta, sekä annetaan 

suuntaviivoja ja täsmennetään mutta ei 

muuteta erityisperusteita, jotka on 

otettava huomioon kaikkien tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

tuotteiden ja palvelujen kohdalla 

arvioitaessa, onko rasitetta pidettävä 

kohtuuttomana. Määritettävän ajanjakson 

olisi oltava suhteessa tuotteen 

elinkaareen. On erityisen tärkeää, että 



 

PE597.391v02-00 34/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä 

kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten 

sopimuksessa1 a vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, niille olisi toimitettava 

kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi oltava 

järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 __________________ 

 1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 51 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (51 b) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että saatavilla on asianmukaisia ja 

tehokkaita keinoja tämän direktiivin 

noudattamisen varmistamiseksi, ja 

otettava käyttöön asianmukaisia 

valvontamekanismeja, kuten 

markkinavalvontaviranomaisten 

harjoittama jälkivalvonta, jotta voidaan 

todentaa, onko esteettömyysvaatimusten 

soveltamista koskeva poikkeus oikeutettu. 

Jäsenvaltioiden olisi esteettömyyttä 

koskevia valituksia käsitellessään 

noudatettava hyvän hallinnon yleistä 

periaatetta ja erityisesti virkamiesten 

velvoitetta varmistaa, että kustakin 

valituksesta tehdään päätös kohtuullisessa 
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ajassa. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 52 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (52 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden päätöksiin voidaan 

soveltaa tehokasta ja nopeaa 

muutoksenhakumenettelyä siltä osin, 

kuuluuko tietty hankinta direktiivien 

2014/24/EY ja 2014/25/EY 

soveltamisalaan. Kun otetaan huomioon 

muutoksenhakumenettelyihin direktiivien 

2014/24/EU ja 2014/25/EU 

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 

nykyisin sovellettava oikeudellinen kehys, 

nämä alat olisi suljettava tämän 

direktiivin täytäntöönpanon valvontaa ja 

seuraamuksia koskevien säännösten 

ulkopuolelle. Tällainen poissulkeminen ei 

vaikuta jäsenvaltioilla perussopimusten 

mukaisesti oleviin velvollisuuksiin 

toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet 

unionin oikeuden soveltamisen ja 

vaikuttavuuden takaamiseksi. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 53 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (53 a) Tämän direktiivin mukaisia 

esteettömyysvaatimuksia olisi sovellettava 

tuotteisiin, jotka saatetaan unionin 

markkinoille siitä päivästä, jolloin 

kansallisia säädöksiä, joilla tämä 

direktiivi saatetaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöä, aletaan soveltaa, mukaan 

luettuina käytetyt tuotteet, jotka tuodaan 

kolmannesta maasta ja saatetaan unionin 
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markkinoille tuon päivän jälkeen. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 53 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (53 b) Direktiivien 2014/24/EU tai 

2014/25/EU soveltamisalaan kuuluvia 

julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 

tavara- ja palveluhankintoja koskevien 

sopimusten, jotka on tehty ennen tämän 

direktiivin soveltamisen alkamispäivää, 

täytäntöönpanoa olisi kuitenkin jatkettava 

näissä sopimuksissa mahdollisesti 

täsmennettyjen esteettömyysvaatimusten 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 53 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (53 c) Jotta palveluntarjoajilla olisi 

riittävästi aikaa sopeutua tässä 

direktiivissä vahvistettuihin vaatimuksiin, 

on aiheellista säätää siirtymäajasta, 

jolloin palvelun tarjoamiseen käytettävien 

tuotteiden ei tarvitse täyttää tässä 

direktiivissä vahvistettuja 

esteettömyysvaatimuksia. Kun otetaan 

huomioon pankki-, lippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien kustannukset ja 

pitkä elinkaari, on aiheellista säätää, että 

jos tällaisia koneita käytetään palvelun 

tarjoamiseen, niitä voidaan edelleen 

käyttää niiden taloudellisen käyttöiän 

loppuun asti. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 
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Johdanto-osan 54 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (54 a) Paikkatietopalveluihin perustuvaa 

tietoa tarjoavien sovellusten käyttöönotto 

edistää osaltaan vammaisten henkilöiden 

itsenäistä ja turvallista liikkuvuutta. 

Tällaisten sovellusten käyttämien 

paikkatietojen olisi mahdollistettava 

vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin 

mukautettujen tietojen tarjoaminen. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

-1 artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 artikla 

 Kohde 

 Tällä direktiivillä pyritään poistamaan ja 

ehkäisemään esteitä, joita esteettömyyttä 

koskevat jäsenvaltioiden erilaiset 

vaatimukset aiheuttavat tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen vapaalle liikkuvuudelle. Sillä 

pyritään myös edistämään 

sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 

lähentämällä jäsenvaltioiden lakeja, 

asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 

jotka koskevat tiettyjen tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyysvaatimuksia. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin tuotteisiin: 

1. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin uusiin 

tuotteisiin, jotka saatetaan unionin 

markkinoille ... päivän ...kuuta ... [the 
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date of application of this Directive] 

jälkeen: 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät; 

a) kuluttajien käyttöön tarkoitetut 

yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja niissä 

olevat käyttöjärjestelmät; 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 iii a) maksupäätteet; 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) kuluttajapäätelaitteet, joissa on 

puhelinpalveluihin liittyvä kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti; 

c) puhelinpalveluihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet; 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) kuluttajapäätelaitteet, joissa on 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin liittyvä 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti; 

d) audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

liittyvät kuluttajapäätelaitteet; 
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Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) sähkökirjojen lukulaitteet. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin palveluihin: 

2. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin palveluihin, 

jotka tarjotaan .... päivän ...kuuta ... [the 

date of application of this Directive] 

jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

27 artiklan soveltamista: 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) käyttöjärjestelmät, jotka eivät ole 

tietokonelaitteissa ja joita tarjotaan 

kuluttajille aineettomana omaisuutena; 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) puhelinpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti; 

a) puhelinpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet; 
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Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) audiovisuaaliset mediapalvelut ja 

niihin liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti; 

b) audiovisuaalisten mediapalvelujen 

verkkosivustot ja mobiilipohjaiset 

palvelut; 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) pankkipalvelut; d) kuluttajille tarkoitetut 

pankkipalvelut; 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) sähkökirjat; e) sähkökirjat ja niihin liittyvät 

laitteet, joita käytetään palveluntarjoajan 

tarjoamien palvelujen tarjoamisessa, ja 

niiden käyttömahdollisuudet; 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) julkisiin hankintoihin ja 

käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 

direktiivin 2014/23/EU42, direktiivin 

2014/24/EU ja direktiivin 2014/25/EU 

soveltamisalaan; 

a) julkisiin hankintoihin ja 

käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 

direktiivin 2014/23/EU42, direktiivin 

2014/24/EU ja direktiivin 2014/25/EU 

soveltamisalaan ja jotka suunnitellaan tai 

toteutetaan ... päivän ...kuuta ... [the date 
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of application of this Directive] jälkeen; 

__________________  

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) niiden ohjelmien valmisteluun ja 

toteuttamiseen, joihin sovelletaan 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä annettua Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 

N:o 1303/201343 sekä Euroopan 

sosiaalirahastosta annettua Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 

N:o 1304/201344; 

b) niiden ohjelmien valmisteluun ja 

toteuttamiseen, joihin sovelletaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) N:o 1303/201343 sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) N:o 1304/201344 ja jotka 

hyväksytään tai pannaan täytäntöön ... 

päivän ...kuuta ... [the date of application 

of this Directive] jälkeen; 

__________________ __________________ 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 320). 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 320). 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 
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17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta. 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta 

(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470). 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) tarjousmenettelyihin, jotka 

koskevat rautateiden ja maanteiden julkisia 

henkilöliikennepalveluja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1370/200745 mukaisesti; 

c) palveluhankintasopimuksiin, jotka 

tehdään ... päivän ...kuuta ... [the date of 

application of this Directive] jälkeen 

tarjouskilpailumenettelyllä tai suoraan 
rautateiden ja maanteiden julkisista 

henkilöliikennepalveluista Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1370/200745 mukaisesti; 

__________________ __________________ 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 

23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja 

maanteiden julkisista 

henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 

1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 

3.12.2007, s. 1). 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 

23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja 

maanteiden julkisista 

henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 

1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 

3.12.2007, s. 1). 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) liikenneinfrastruktuuriin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1315/201346 

mukaisesti. 

d) ... päivän ...kuuta ... [the date of 

application of this Directive] jälkeen 

suunniteltuun tai rakennettuun 

liikenneinfrastruktuuriin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1315/2013 mukaisesti. 

__________________  

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston  
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asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

suuntaviivoista Euroopan laajuisen 

liikenneverkon kehittämiseksi (EUVL L 

348, 20.12.2013, s. 1). 

  

Tarkistus  77 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) liikennepalveluja koskeviin 

voimassa oleviin asetuksiin, jotta voidaan 

parantaa niiden johdonmukaisuutta ja 

sisällyttää niihin esteettömyyden 

edellyttämiä intermodaalisia näkökohtia; 

kyseisten asetusten on oltava perustana 

liikenne- ja liikkuvuuspalvelujen 

esteettömyyttä koskeville säännöille; 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan 

vain 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 

tuotteisiin ja palveluihin. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Tätä direktiiviä ei sovelleta 

verkkosivustojen ja mobiililaitepohjaisten 

sovellusten seuraaviin sisältöihin: 

 a)  toimisto-ohjelmien 

tiedostomuodot, jotka on julkaistu ennen 
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... päivää ...kuuta ... [the date of 

application of this Directive]; 

 b) verkkokartat ja karttapalvelut, jos 

navigointikäyttöön tarkoitettujen 

karttojen olennainen tieto tarjotaan 

saavutettavassa digitaalisessa muodossa; 

 c)  kolmannen osapuolen sisältö, jota 

asianomainen talouden toimija tai 

toimivaltainen viranomainen ei rahoita 

eikä kehitä ja joka ei ole sen valvonnassa; 

 d) arkistoina pidettävien 

verkkosivustojen ja mobiililaitepohjaisten 

sovellusten sisältö, mikä tarkoittaa, että 

niissä on ainoastaan sisältöä, jota ei 

päivitetä eikä muokata ... päivän ...kuuta 

... [the date of application of this 

Directive] jälkeen. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus direktiiviksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Mikroyritysten poissulkeminen 

 Tätä direktiiviä ei sovelleta 

mikroyrityksiin, jotka valmistavat, tuovat 

maahan tai jakelevat sen soveltamisalaan 

kuuluvia tuotteita ja palveluja. 

 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) ’esteettömillä tuotteilla ja 

palveluilla’ sellaisia tuotteita ja palveluja, 

jotka ovat toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten, 

(1) ’esteettömillä tuotteilla ja 

palveluilla’ sellaisia tuotteita ja palveluita, 

jotka ovat vammaisten henkilöiden 

havaittavissa, hallittavissa ja 
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havaittavissa, hallittavissa ja 

ymmärrettävissä yhdenvertaisesti muiden 

kanssa; 

hahmotettavissa sekä riittävän vakaita 

heidän käytettäväkseen;  

 

Tarkistus  82 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) ’universaalilla suunnittelulla’ tai 

’kaikkia palvelevalla suunnittelulla’ 

tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja 

palvelujen sellaista suunnittelua, että 

kaikki ihmiset voivat käyttää niitä 

mahdollisimman laajasti ilman 

mukautuksen tai erikoissuunnittelun 

tarvetta; määritelmä ei sulje pois 

apuvälineitä, joita tietyt 

toimintarajoitteisten henkilöiden ryhmät, 

mukaan lukien vammaiset, mahdollisesti 

tarvitsevat; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) ’palvelulla’ palvelua sellaisena 

kuin se on määritelty Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2006/123/EY1 a 4 artiklan 1 kohdassa; 

 ____________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/123/EY, annettu 

12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista 

sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 

27.12.2006, s. 36). 
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Tarkistus  84 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) ’palveluntarjoajalla’ kaikkia 

luonnollisia henkilöitä tai 

oikeushenkilöitä, jotka tarjoavat unionin 

markkinoille suunnattua palvelua; 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) ’pk-yrityksellä’ pientä tai 

keskisuurta yritystä sellaisena kuin se on 

määriteltynä komission suosituksessa 

2003/361/EY1 a; 

 ____________________ 

 1 a Komission suositus 2003/361/EY, 

annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 

mikroyritysten sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten määritelmästä 

(EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36). 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) ’palautuksella’ kaikkia 

toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 

saada loppukäyttäjien saataville jo 

asetetut tuotteet takaisin; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus direktiiviksi 
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2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) ’kuluttajille tarkoitetuilla 

pankkipalveluilla’ palveluja, joiden avulla 

kuluttajat voivat avata ja käyttää 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2014/92/EU1 a tarkoitettuja 

perusmaksutilejä unionissa; 

 ____________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/92/EU, annettu 23 päivänä 

heinäkuuta 2014, maksutileihin liittyvien 

maksujen vertailukelpoisuudesta, 

maksutilien siirtämisestä ja 

mahdollisuudesta käyttää 

perusmaksutilejä (EUVL L 257, 

28.8.2014, s. 214). 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) ’verkkokaupalla’ tuotteiden ja 

palvelujen myyntiä verkossa. 

(21) ’verkkokaupalla’ Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2000/31/EY1 a soveltamisalaan kuuluvaa 

tuotteiden ja palvelujen myyntiä verkossa 

yrityksiltä kuluttajille; 

 ____________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 

koskevista tietyistä oikeudellisista 

näkökohdista (direktiivi sähköisestä 

kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 

17.7.2000, s. 1). 
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Tarkistus  89 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) ’lentoliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ palveluja, joita 

tarjoavat lentoliikenteen harjoittajat, 

matkanjärjestäjät ja lentoasemien pitäjät 

sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1107/20061 a 2 artiklan b–

f alakohdassa; 

 ____________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 

5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten 

ja liikuntarajoitteisten henkilöiden 

oikeuksista lentoliikenteessä (EUVL L 

204, 26.7.2006, s. 1). 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 b) ’linja-autoliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ asetuksen 

(EU) N:o 181/2011 2 artiklan 1 ja 

2 kohdan soveltamisalaan kuuluvia 

palveluja; 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 c) ’rautatieliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ asetuksen 

(EU) N:o 1371/2007 2 artiklan 1 ja 
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2 kohdan soveltamisalaan kuuluvia 

palveluja; 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 d) ’vesiliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ asetuksen 

(EU) N:o 1177/2010 2 artiklan 1 kohdan 

soveltamisalaan kuuluvia palveluja. 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien on täytettävä 

liitteessä I olevassa II jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien sekä 

maksupäätteiden on täytettävä liitteessä I 

olevassa II jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Puhelinpalveluiden, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa III jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

4. Puhelinpalveluiden, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, on täytettävä 

liitteessä I olevassa III jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 
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Tarkistus  95 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

ja niihin liittyvien 

kuluttajapäätelaitteiden, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti, on 

täytettävä liitteessä I olevassa IV jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

verkkosivustojen ja mobiilipohjaisten 

sovellusten ja niihin liittyvien 

kuluttajapäätelaitteiden on täytettävä 

liitteessä I olevassa IV jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen 

sekä verkkosivujen, mobiililaitepohjaisten 

palvelujen, älykkään lipunmyynnin, 

tosiaikatietojen, itsepalvelupäätteiden, 

matkalippuautomaattien ja 

lähtöselvitysautomaattien, joita käytetään 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa V jaksossa 

vahvistetut vastaavat vaatimukset. 

6. Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen 

sekä verkkosivujen, mobiililaitepohjaisten 

palvelujen, älykkään lipunmyynnin, 

tosiaikatietojen, itsepalvelupäätteiden, 

matkalippuautomaattien ja 

lähtöselvitysautomaattien, joita käytetään 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa V jaksossa 

vahvistetut vastaavat vaatimukset, elleivät 

kyseiset vaatimukset jo sisälly seuraaviin: 

 a) asetus (EY) N:o 1371/2007, asetus 

(EU) N:o 1300/2014 ja asetus (EU) 

N:o 454/2011 rautatieliikenteestä, 

 b) asetus (EU) N:o 181/2011 linja-

autoliikenteestä, 

 c) asetus (EU) N:o 1177/2010 meri- 

ja sisävesiliikenteestä tai 

 d)  asetus (EY) N:o 1107/2006 

lentoliikenteestä. 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus direktiiviksi 
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3 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Pankkipalvelujen, verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten pankkipalvelujen ja 

itsepalvelupäätteiden, mukaan lukien 

pankkiautomaatit, joita käytetään 

pankkipalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa VI jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

7. Kuluttajille tarkoitettujen 

pankkipalvelujen, verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten pankkipalvelujen ja 

itsepalvelupäätteiden, mukaan lukien 

maksupäätteet ja pankkiautomaatit, joita 

käytetään kyseisten pankkipalvelujen 

tarjoamiseen, on täytettävä liitteessä I 

olevassa VI jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Sähkökirjojen on täytettävä 

liitteessä I olevassa VII jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

8. Sähkökirjojen ja niihin liittyvien 

laitteiden on täytettävä liitteessä I olevassa 

VII jaksossa vahvistetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Jäsenvaltiot voivat päättää 

kansallisten olojen mukaan, onko 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset, voi 

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että rakennettu ympäristö, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennettu ympäristö, jota 

käyttävät kuluttajille tarkoitettujen 

pankkipalvelujen asiakkaat, sekä 

puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskukset ja kaupat täyttävät 

liitteessä I olevassa X jaksossa esitetyt 

esteettömyysvaatimukset ainoastaan uuden 

infrastruktuurin rakentamisen ja olemassa 

olevien rakennusten rakenteen merkittävien 

muutostöiden osalta, jotta mahdollisimman 
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käyttää niitä. moni vammainen henkilö voi käyttää niitä. 

Tämä ei rajoita sellaisten unionin 

säädösten ja kansallisen lainsäädännön 

soveltamista, jolla suojellaan taiteellisesti, 

historiallisesti tai arkeologisesti 

arvokkaita kansallisaarteita. 

 Jäsenvaltioiden, jotka ovat jo antaneet 

kansallista lainsäädäntöä 

esteettömyysvaatimuksista alueensa 

rakennetun ympäristön osalta, on 

täytettävä tässä direktiivissä vahvistetut 

rakennettua ympäristöä koskevat 

vaatimukset ainoastaan siinä määrin kuin 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 

palvelut eivät kuulu kyseisen 

lainsäädännön piiriin.  

 

Tarkistus  100 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot eivät saa 

esteettömyysvaatimuksiin liittyvistä syistä 

estää tämän direktiivin vaatimukset 

täyttävien tuotteiden ja palvelujen 

asettamista saataville markkinoilla 

alueellaan. 

Jäsenvaltiot eivät saa 

esteettömyysvaatimuksiin liittyvistä syistä 

estää tämän direktiivin vaatimukset 

täyttävien tuotteiden asettamista saataville 

markkinoilla alueellaan. Jäsenvaltiot eivät 

saa esteettömyysvaatimuksiin liittyvistä 

syistä estää tämän direktiivin vaatimukset 

täyttävien palvelujen tarjoamista 

alueellaan. 

 

Tarkistus  101 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Saattaessaan tuotteitaan 

markkinoille valmistajien on varmistettava, 

että tuotteet on suunniteltu ja valmistettu 3 

artiklassa tarkoitettujen sovellettavien 

esteettömyysvaatimusten mukaisesti. 

1. Saattaessaan tuotteitaan 

markkinoille valmistajien on varmistettava, 

että tuotteet on suunniteltu ja valmistettu 

3 artiklassa tarkoitettujen sovellettavien 

esteettömyysvaatimusten mukaisesti, 
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elleivät kyseiset vaatimukset ole 

mahdottomia toteuttaa, koska 

asianomaisen tuotteen mukauttaminen 

edellyttäisi tuotteen perusluonteen 

perustavaa laatua olevaa muuttamista tai 

muodostaisi asianomaiselle valmistajalle 

12 artiklassa tarkoitetun kohtuuttoman 

rasitteen. 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun tuotteen vaatimustenmukaisuus 

sovellettavien esteettömyysvaatimusten 

suhteen on osoitettu tällaisella 

menettelyllä, valmistajien on laadittava 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 

kiinnitettävä CE-merkintä. 

Kun tuotteen vaatimustenmukaisuus 

3 artiklassa säädettyjen sovellettavien 

esteettömyysvaatimusten suhteen on 

osoitettu tällaisella 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyllä, valmistajien on 

laadittava EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on 

ilmaistava selkeästi, että tuote on esteetön. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Valmistajien on pidettävä kirjaa 

valituksista, vaatimustenvastaisista 

tuotteista ja tuotteiden palautuksista sekä 

pidettävä jakelijat ajan tasalla kaikesta 

tällaisesta seurannasta. 

4. Valmistajien on pidettävä kirjaa 

valituksista ja vaatimustenvastaisista 

tuotteista. 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 7 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet ja 

turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion 

määräämällä kielellä, jota kuluttajat ja 

muut loppukäyttäjät ymmärtävät vaivatta. 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet kyseisen 

jäsenvaltion määräämällä kielellä, jota 

kuluttajat ja muut loppukäyttäjät 

ymmärtävät vaivatta. 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai 

joilla on syytä olettaa, ettei niiden 

markkinoille saattama tuote ole tämän 

direktiivin mukainen, on välittömästi 

ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin 

toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

vetämiseksi pois tai palauttamiseksi 

tarpeen mukaan. Lisäksi jos tuote 

aiheuttaa riskin esteettömyydelle, 

valmistajien on välittömästi tiedotettava 

asiasta niiden jäsenvaltioiden asiasta 

vastaaville toimivaltaisille kansallisille 

viranomaisille, joissa ne asettivat tuotteen 

saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 

tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 

ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai 

joilla on syytä olettaa, ettei niiden 

markkinoille saattama tuote ole tämän 

direktiivin mukainen, on välittömästi 

ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin 

toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai 

sen vetämiseksi pois tarpeen mukaan. 

Lisäksi jos tuote ei ole tämän direktiivin 

mukainen, valmistajien on välittömästi 

tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 

asiasta vastaaville toimivaltaisille 

kansallisille viranomaisille, joissa ne 

asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 

yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 

vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 

korjaavista toimenpiteistä. 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Valmistajien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kielellä, jota kyseinen kansallinen 

9. Valmistajien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kielellä, jota kyseinen kansallinen 
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viranomainen voi helposti ymmärtää. 

Valmistajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille 

saattamien tuotteiden aiheuttamien 

riskien poistamiseksi ja 3 artiklassa 

tarkoitettujen vaatimusten täyttymisen 

varmistamiseksi. 

viranomainen voi helposti ymmärtää. 

Valmistajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan tämän direktiivin 

noudattamiseksi. 

 

Tarkistus  107 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) toimittaa toimivaltaiselle 

kansalliselle viranomaiselle tämän 

perustellusta pyynnöstä kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi; 

a) toimittaa toimivaltaiselle 

kansalliselle viranomaiselle tämän 

pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka 

ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi; 

 

Tarkistus  108 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tehdä toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä 

yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan toimeksiannon kattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi. 

b) tehdä toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä 

yhteistyötä kaikissa toimissa, joilla 

varmistetaan, että toimeksiannon kattamat 

tuotteet ovat tämän direktiivin mukaisia. 

 

Tarkistus  109 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ennen tuotteen saattamista 

markkinoille tuojien on varmistettava, että 

2. Ennen tuotteen saattamista 

markkinoille tuojien on varmistettava, että 
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valmistaja on tehnyt liitteessä II 

vahvistetun vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn. Niiden on 

varmistettava, että valmistaja on laatinut 

mainitussa liitteessä vaaditut tekniset 

asiakirjat, että tuotteeseen on kiinnitetty 

CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut 

asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 

5 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä 

vaatimuksia. 

valmistaja on tehnyt liitteessä II 

vahvistetun vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn. Niiden on 

varmistettava, että valmistaja on laatinut 

mainitussa liitteessä vaaditut tekniset 

asiakirjat, että tuotteen mukana on vaaditut 

asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 

5 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä 

vaatimuksia. 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos tuoja katsoo tai sillä on syytä 

olettaa, ettei tuote ole 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukainen, se ei saa saattaa tuotetta 

markkinoille ennen kuin tuote on saatettu 

vaatimustenmukaiseksi. Lisäksi silloin, kun 

tuotteeseen liittyy riski, tuojan on 

ilmoitettava siitä valmistajalle ja 

markkinavalvontaviranomaisille. 

3. Jos tuoja katsoo tai sillä on syytä 

olettaa, ettei tuote ole 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukainen, se ei saa saattaa tuotetta 

markkinoille ennen kuin tuote on saatettu 

vaatimustenmukaiseksi. Lisäksi silloin, kun 

tuote ei ole tämän direktiivin mukainen, 

tuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja 

markkinavalvontaviranomaisille. 

 

Tarkistus  111 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tuojien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet ja tiedot 

kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, 

jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät 

ymmärtävät vaivatta. 

5. Tuojien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet kyseisen 

jäsenvaltion määräämällä kielellä, jota 

kuluttajat ja muut loppukäyttäjät 

ymmärtävät vaivatta. 

 

Tarkistus  112 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 7 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

7. Tuojien on pidettävä kirjaa 

valituksista, vaatimustenvastaisista 

tuotteista ja tuotteiden palautuksista sekä 

pidettävä jakelijat ajan tasalla kaikesta 

tällaisesta seurannasta. 

7. Tuojien on pidettävä kirjaa 

valituksista ja vaatimustenvastaisista 

tuotteista. 

 

Tarkistus  113 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Tuojien, jotka katsovat tai joilla on 

syytä olettaa, ettei niiden markkinoille 

saattama tuote ole 3 artiklassa 

tarkoitettujen vaatimusten mukainen, on 

välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin 

korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

vetämiseksi pois tai palauttamiseksi 

tarpeen mukaan. Lisäksi jos tuote 

aiheuttaa riskin, tuojien on välittömästi 

tiedotettava tästä niiden jäsenvaltioiden 

asiasta vastaaville toimivaltaisille 

kansallisille viranomaisille, joissa ne 

asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 

yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 

vaatimustenvastaisuudesta ja mahdollisesti 

toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 

8. Tuojien, jotka katsovat tai joilla on 

syytä olettaa, ettei niiden markkinoille 

saattama tuote ole tämän direktiivin 

mukainen, on välittömästi ryhdyttävä 

tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 

kyseisen tuotteen saattamiseksi 

vaatimusten mukaiseksi tai sen vetämiseksi 

pois tarpeen mukaan. Lisäksi jos tuote ei 

ole tämän direktiivin mukainen, tuojien 

on välittömästi tiedotettava tästä niiden 

jäsenvaltioiden asiasta vastaaville 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 

joissa ne asettivat tuotteen saataville, ja 

ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 

erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 

toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Tuojien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kyseisen viranomaisen helposti 

9. Tuojien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kyseisen viranomaisen helposti 
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ymmärtämällä kielellä. Tuojien on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille 

saattamien tuotteiden aiheuttamien 

riskien poistamiseksi. 

ymmärtämällä kielellä. Tuojien on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla 

varmistetaan, että niiden markkinoille 

saattamat tuotteet täyttävät 3 artiklassa 

säädetyt esteettömyysvaatimukset. 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jakelijoiden on ennen tuotteen 

asettamista saataville markkinoilla 

todennettava, että tuotteessa on CE-

merkintä, että sen mukana on vaaditut 

asiakirjat sekä käyttöohjeet ja tiedot 

kielellä, jota kuluttajat ja muut 

loppukäyttäjät ymmärtävät vaivattomasti 

jäsenvaltiossa, jossa tuote on määrä saattaa 

markkinoille, ja että valmistaja ja tuoja 

ovat noudattaneet 5 artiklan 5 ja 

6 kohdassa sekä 7 artiklan 4 kohdassa 

vahvistettuja vaatimuksia. 

2. Jakelijoiden on ennen tuotteen 

asettamista saataville markkinoilla 

todennettava, että tuote on tämän 

direktiivin mukainen, että sen mukana on 

vaaditut asiakirjat sekä käyttöohjeet 

kielellä, jota kuluttajat ja muut 

loppukäyttäjät ymmärtävät vaivattomasti 

jäsenvaltiossa, jossa tuote on määrä saattaa 

markkinoille, ja että valmistaja ja tuoja 

ovat noudattaneet 5 artiklan 5 ja 

6 kohdassa sekä 7 artiklan 4 kohdassa 

vahvistettuja vaatimuksia. 

 

Tarkistus  116 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä 

olettaa, ettei tuote ole 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukainen, se ei saa asettaa tuotetta 

saataville markkinoilla ennen kuin tuote on 

saatettu vaatimustenmukaiseksi. Lisäksi jos 

tuotteeseen liittyy riski, jakelijan on 

ilmoitettava asiasta valmistajalle ja 

markkinavalvontaviranomaisille. 

3. Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä 

olettaa, ettei tuote ole 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukainen, se ei saa asettaa tuotetta 

saataville markkinoilla ennen kuin tuote on 

saatettu vaatimustenmukaiseksi. Lisäksi jos 

tuote ei ole tämän direktiivin mukainen, 

jakelijan on ilmoitettava asiasta 

valmistajalle ja 

markkinavalvontaviranomaisille. 
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Tarkistus  117 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla 

on syytä olettaa, että tuote, jonka ne ovat 

asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 

tämän direktiivin mukainen, on 

varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi, sen 

vetämiseksi pois tai palauttamiseksi 

tarpeen mukaan. Lisäksi jos tuote 

aiheuttaa riskin, jakelijoiden on 

välittömästi tiedotettava tästä niiden 

jäsenvaltioiden asiasta vastaaville 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 

joissa ne asettivat tuotteen saataville, ja 

ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 

erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 

toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 

5. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla 

on syytä olettaa, että tuote, jonka ne ovat 

asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 

tämän direktiivin mukainen, on 

varmistettava, että toteutetaan tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi tai 

sen vetämiseksi pois tarpeen mukaan. 

Lisäksi jos tuote ei ole tämän direktiivin 

mukainen, jakelijoiden on välittömästi 

tiedotettava tästä niiden jäsenvaltioiden 

asiasta vastaaville toimivaltaisille 

kansallisille viranomaisille, joissa ne 

asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 

yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 

vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 

korjaavista toimenpiteistä. 

 

Tarkistus  118 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jakelijoiden on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen pyynnöstä 

annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki 

tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 

tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi. Jakelijoiden on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoilla saataville 

asettamiensa tuotteiden aiheuttamien 

riskien poistamiseksi. 

6. Jakelijoiden on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen pyynnöstä 

annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki 

tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 

tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi. Jakelijoiden on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla 

varmistetaan, että niiden markkinoilla 

saataville asettamat tuotteet täyttävät 

3 artiklassa säädetyt 

esteettömyysvaatimukset. 
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Tarkistus  119 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Talouden toimijoiden on kyettävä 

esittämään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

kymmenen vuoden ajan siitä, kun tuote on 

toimitettu niille tai kun ne ovat toimittaneet 

tuotteen. 

2. Talouden toimijoiden on kyettävä 

esittämään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

tietyn, vähintään viiden vuoden pituisen 

ajanjakson ajan siitä, kun tuote on 

toimitettu niille tai kun ne ovat toimittaneet 

tuotteen. 

 

Tarkistus  120 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 

23 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä 

direktiiviä määrittämällä tämän artiklan 

2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso. 

Määritettävän ajanjakson on oltava 

suhteessa asianomaisen tuotteen 

elinkaareen. 

 

Tarkistus  121 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Palveluntarjoajien on laadittava 

tarvittavat tiedot liitteen III mukaisesti ja 

selitettävä niissä, miten palvelut täyttävät 

3 artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset. Nämä tiedot on 

asetettava yleisön saataville kirjallisesti ja 

suullisesti, myös siten, että ne ovat 

esteettömästi toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden saatavilla. 

Palveluntarjoajien on säilytettävä tietoja 

2. Palveluntarjoajien on laadittava 

tarvittavat tiedot liitteen III mukaisesti ja 

selitettävä niissä, miten niiden palvelut 

täyttävät 3 artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset. Nämä tiedot on 

asetettava yleisön saataville siten, että ne 

ovat esteettömästi vammaisten henkilöiden 

saatavilla. Palveluntarjoajien on 

säilytettävä tietoja niin kauan kuin 

asianomaista palvelua tarjotaan. 
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niin kauan kuin asianomaista palvelua 

tarjotaan. 

 

Tarkistus  122 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Palveluntarjoajien on toimivaltaisen 

viranomaisen perustellusta pyynnöstä 

toimitettava tälle kaikki tarvittavat tiedot 

sen osoittamiseksi, että palvelu on 

3 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten mukainen. 

Palveluntarjoajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisten viranomaisten kanssa näiden 

pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla palvelu 

saatetaan kyseisten vaatimusten 

mukaiseksi. 

4. Palveluntarjoajien on toimivaltaisen 

viranomaisen pyynnöstä toimitettava tälle 

kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, 

että palvelu on 3 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten mukainen. 

Palveluntarjoajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisten viranomaisten kanssa näiden 

pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla palvelu 

saatetaan kyseisten vaatimusten 

mukaiseksi. 

 

Tarkistus  123 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, 

jos se kompensoidaan muista lähteistä kuin 

talouden toimijan omista varoista 

riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai 

yksityisestä rahoituksesta. 

4. Rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, 

jos se kompensoidaan muista lähteistä kuin 

talouden toimijan omista varoista, jotka on 

asetettu saataville esteettömyyden 

parantamiseen liittyvässä tarkoituksessa 
riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai 

yksityisestä rahoituksesta. 

 

Tarkistus  124 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

tuotteiden tai palveluiden 

5. Alustavan arvioinnin siitä, 

aiheutuuko tuotteiden tai palveluiden 
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esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

perusteellinen muutos tai kohtuuton rasite, 

tekee talouden toimija. 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

perusteellinen muutos tai kohtuuton rasite, 

tekee talouden toimija. 

 

Tarkistus  125 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Komissio hyväksyy 23 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

täydennetään tämän artiklan 3 kohtaa ja 

täsmennetään mutta ei muuteta 

erityisperusteita, jotka on otettava 

huomioon kaikkien tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen kohdalla arvioitaessa, onko 

rasitetta pidettävä kohtuuttomana.  

 Komissio antaa ensimmäisen tällaisen 

delegoidun säädöksen, joka kattaa kaikki 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut viimeistään 

... päivänä ...kuuta ... [one year after the 

date of entry into force of this Directive]. 

 

Tarkistus  126 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Ilmoitukseen on sisällyttävä 3 kohdassa 

tarkoitettu arviointi. Mikroyritykset 

vapautetaan tästä ilmoitusvaatimuksesta, 

mutta niiden on asianomaisen 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Edellä 3 kohdassa tarkoitettu arviointi on 

toimitettava 

markkinavalvontaviranomaiselle sen 

pyynnöstä. Pk-yritykset on vapautettava 
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markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä 

kyettävä toimittamaan asiaa koskevat 

asiakirjat. 

tästä ilmoitusvaatimuksesta, mutta niiden 

on asianomaisen 

markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä 

kyettävä toimittamaan asiaa koskevat 

asiakirjat. 

 

Tarkistus  127 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan tämän artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun ilmoituksen malli. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

24 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua 

neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. 

Komissio antaa ensimmäisen tällaisen 

täytäntöönpanosäännöksen viimeistään ... 

päivänä ...kuuta ... [two years after the 

date of entry into force of this Directive]. 

 

Tarkistus  128 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Asiaankuuluvien sidosryhmien, 

myös vammaisten henkilöiden ja heitä 

edustavien järjestöjen, ja 

markkinavalvontaviranomaisten välille on 

luotava jäsennelty vuoropuhelu, jonka 

avulla varmistetaan, että poikkeusten 

arviointia varten otetaan käyttöön 

asianmukaiset periaatteet, jotta voidaan 

varmistaa poikkeusten johdonmukaisuus. 

 

Tarkistus  129 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 c kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 6 c. Jäsenvaltioita kehotetaan 

tarjoamaan mikroyrityksille kannustimia 

ja opastusta tämän direktiivin 

täytäntöönpanon helpottamiseksi. 

Menettelyt ja ohjeet on kehitettävä 

kuullen asiaankuuluvia sidosryhmiä, 

myös vammaisia henkilöitä ja heitä 

edustavia järjestöjä. 

 

Tarkistus  130 

Ehdotus direktiiviksi 

IV luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhdenmukaistetut standardit, yhteiset 

tekniset eritelmät sekä tuotteiden ja 

palvelujen vaatimustenmukaisuus 

Yhdenmukaistetut standardit, tekniset 

eritelmät sekä tuotteiden ja palvelujen 

vaatimustenmukaisuus 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuotteita ja palveluja, jotka ovat sellaisten 

yhdenmukaistettujen standardien tai 

niiden osien mukaisia, joiden viitetiedot 

on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä, on pidettävä niiden 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukaisina, jotka kyseiset standardit tai 

niiden osat kattavat. 

1.  Tuotteita ja palveluja, jotka 

täyttävät sellaiset yhdenmukaistetut 

standardit tai niiden osat, joiden viitetiedot 

on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä, on pidettävä niiden 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukaisina, jotka kyseiset standardit tai 

niiden osat kattavat. 

 

Tarkistus  132 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a.  Komissio pyytää asetuksen (EU) 

N:o 1025/2012 10 artiklan mukaisesti 

yhtä tai useampaa eurooppalaista 

standardointiorganisaatiota laatimaan 

yhdenmukaistettuja standardeja kutakin 

3 artiklassa säädettyä tuotteiden 

esteettömyysvaatimusta varten. Komissio 

antaa ensimmäisen tällaisen 

täytäntöönpanosäännöksen viimeistään ... 

päivänä ...kuuta ... [two years after the 

date of entry into force of this Directive]. 

 

Tarkistus  133 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b.  Komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

vahvistetaan tekniset eritelmät, jotka 

täyttävät 3 artiklassa säädetyt 

esteettömyysvaatimukset. Komissio toimii 

kuitenkin näin ainoastaan, jos seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 

 a) Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä ei ole julkaistu viitettä 

yhdenmukaistettuihin standardeihin 

asetuksen (EU) N:o 1025/2012 

mukaisesti; 

 b) komissio on hyväksynyt tämän 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön; 

ja 

 c) komissio toteaa 

standardointiprosessin viivästyneen 

aiheettomasti. 

 Komissio kuulee asiaankuuluvia 

sidosryhmiä, mukaan lukien vammaisia 

henkilöitä edustavat järjestöt, ennen kuin 

se hyväksyy 3 kohdassa tarkoitettuja 

täytäntöönpanosäädöksiä. 
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 Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään tämän direktiivin 24 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c.  Jos Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä ei ole julkaistu viitettä 

1 kohdassa tarkoitettuihin 

yhdenmukaistettuihin standardeihin, 

tuotteita ja palveluja, jotka ovat tämän 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 

teknisten eritelmien tai niiden osien 

mukaisia, on pidettävä kyseisten teknisten 

eritelmien tai niiden osien kattamien, 

3 artiklassa säädettyjen 

esteettömyysvaatimusten mukaisina. 

 

Tarkistus  135 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla  

 

Komission teksti Tarkistus 

14 artikla Poistetaan. 

Yhteiset tekniset eritelmät  

1. Jos Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä ei ole julkaistu viitettä 

yhdenmukaistettuihin standardeihin 

asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti 

ja jos tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimuksia olisi 

tarkennettava markkinoiden 

yhdenmukaistamiseksi, komissio voi 

antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

vahvistetaan yhteiset tekniset eritelmät 

tämän direktiivin liitteessä I vahvistetuille 

esteettömyysvaatimuksille. Kyseiset 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
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tämän direktiivin 24 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

2. Niitä tuotteita ja palveluja, jotka 

ovat 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten 

teknisten eritelmien tai niiden osien 

mukaisia, on pidettävä kyseisten yhteisten 

teknisten eritelmien tai niiden osien 

kattamien 3 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten mukaisina. 

 

Tarkistus  136 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 

oltava rakenteeltaan päätöksen N:o 

768/2008/EY liitteessä III esitetyn mallin 

mukainen. Sen on myös sisällettävä tämän 

direktiivin liitteessä II täsmennetyt 

osatekijät, ja sitä on pidettävä jatkuvasti 

ajan tasalla. Teknisiä asiakirjoja koskevissa 

vaatimuksissa on vältettävä asettamasta 

kohtuutonta rasitetta mikroyrityksille sekä 

pienille ja keskisuurille yrityksille. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus on 

käännettävä sen jäsenvaltion kielelle tai 

kielille, jonka markkinoille tuote saatetaan 

tai jonka markkinoilla se asetetaan 

saataville. 

2. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 

oltava rakenteeltaan päätöksen N:o 

768/2008/EY liitteessä III esitetyn mallin 

mukainen. Sen on myös sisällettävä tämän 

direktiivin liitteessä II täsmennetyt 

osatekijät, ja sitä on pidettävä jatkuvasti 

ajan tasalla. Teknisiä asiakirjoja koskevissa 

vaatimuksissa on vältettävä asettamasta 

kohtuutonta rasitetta pk-yrityksille. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus on 

käännettävä sen jäsenvaltion kielelle tai 

kielille, jonka markkinoille tuote saatetaan 

tai jonka markkinoilla se asetetaan 

saataville. 

 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos tuotteeseen sovelletaan 

useampia unionin säädöksiä, joissa 

edellytetään EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien 

3. Jos tuotteeseen sovelletaan 

useampia unionin säädöksiä, joissa 

edellytetään EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien 
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kyseisten unionin säädösten osalta 

laaditaan yksi ainoa EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 

mainittava kyseisten säädösten 

tunnistetiedot, mukaan lukien niiden 

julkaisuviitteet. 

kyseisten unionin säädösten osalta 

laaditaan yksi EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 

mainittava kyseisten säädösten 

tunnistetiedot, mukaan lukien niiden 

julkaisuviitteet. 

 

Tarkistus  138 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

ohella valmistajan on liitettävä 

pakkaukseen ilmoitus, jolla kuluttajille 

tiedotetaan kustannustehokkaasti, 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia. 

 

 

Tarkistus  139 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

16 artikla Poistetaan. 

Tuotteiden CE-merkintää koskevat yleiset 

periaatteet 

 

CE-merkintään sovelletaan asetuksen 

(EY) N:o 765/2008 30 artiklassa 

vahvistettuja yleisiä periaatteita. 

 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus direktiiviksi 

-17 artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 -17 artikla 

 Kansallinen tietokanta 

 Kaikkien jäsenvaltioiden on perustettava 

julkisesti saatavilla oleva tietokanta 

rekisteröidäkseen tuotteet, jotka eivät ole 

esteettömiä. Kuluttajien on voitava 

perehtyä tietoihin, jotka koskevat 

tuotteita, jotka eivät ole esteettömiä, ja 

kirjata tällaisia tietoja. Jäsenvaltioiden on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

tiedottaakseen kuluttajille ja muille 

sidosryhmille valitusmahdollisuudesta. 

On luotava mahdollisesti komission tai 

asianomaisia tahoja edustavien 

järjestöjen vastuulla oleva kansallisten 

tietokantojen välinen interaktiivinen 

järjestelmä, jotta kaikkialle unioniin 

voidaan levittää tietoa tuotteista, jotka 

eivät ole esteettömiä. 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yleisö on tietoinen ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten 

olemassaolosta, vastuualueista ja nimistä. 

Mainittujen viranomaisten on pyynnöstä 

asetettava asiaankuuluvat tiedot saataville 

esteettömässä muodossa. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yleisö on tietoinen ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten 

olemassaolosta, vastuualueista ja nimistä. 

Mainittujen viranomaisten on yleisön 

pyynnöstä asetettava omaa työtään ja 

tekemiään päätöksiä koskevat tiedot 

saataville esteettömässä muodossa. 

 

Tarkistus  142 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jos jonkin jäsenvaltion 

markkinavalvontaviranomaiset ovat 

ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai jos 

markkinavalvontaviranomaisilla on riittävä 

syy olettaa, että tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluva tuote aiheuttaa 

tämän direktiivin kattamiin 

esteettömyysnäkökohtiin liittyvän riskin, 

niiden on tehtävä asianomaista tuotetta 

koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä 

direktiivissä säädetyt vaatimukset. 

Asianomaisten talouden toimijoiden on 

tehtävä täysimittaista yhteistyötä 

markkinavalvontaviranomaisten kanssa. 

Jos jonkin jäsenvaltion 

markkinavalvontaviranomaiset ovat 

ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai jos 

markkinavalvontaviranomaisilla on riittävä 

syy olettaa, että tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluva tuote ei ole tämän 

direktiivin mukainen, niiden on tehtävä 

asianomaista tuotetta koskeva arviointi, 

joka kattaa kaikki tässä direktiivissä 

säädetyt asiaankuuluvat vaatimukset. 

Asianomaisten talouden toimijoiden on 

tehtävä täysimittaista yhteistyötä 

markkinavalvontaviranomaisten kanssa. 

 

Tarkistus  143 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos markkinavalvontaviranomaiset toteavat 

kyseisen arvioinnin aikana, ettei tuote täytä 

tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, 

niiden on viipymättä vaadittava 

asianomaista talouden toimijaa ryhtymään 

kohtuullisessa ajassa riskin luonteesta 

riippuen kaikkiin tarvittaviin korjaaviin 

toimenpiteisiin tuotteen saattamiseksi 

kyseisten vaatimusten mukaiseksi, sen 

vetämiseksi pois tai sen palauttamiseksi 

sen mukaan, mitä ne ovat määränneet. 

Jos markkinavalvontaviranomaiset toteavat 

kyseisen arvioinnin aikana, ettei tuote täytä 

tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, 

niiden on viipymättä vaadittava 

asianomaista talouden toimijaa ryhtymään 

kohtuullisessa ajassa kaikkiin tarvittaviin 

korjaaviin toimenpiteisiin asianomaisen 

tuotteen saattamiseksi kyseisten 

vaatimusten mukaiseksi. Jos 

asianomainen talouden toimija ei toteuta 

riittäviä korjaavia toimenpiteitä, 

markkinavalvontaviranomaisten on 

edellytettävä, että talouden toimija poistaa 

tuotteen markkinoilta kohtuullisessa 

ajassa. 

 

Tarkistus  144 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Jos asianomainen talouden toimija 

ei 1 kohdan toisessa alakohdassa 

tarkoitetun ajanjakson kuluessa suorita 

riittäviä korjaavia toimenpiteitä, 

markkinavalvontaviranomaisten on 

ryhdyttävä asianmukaisiin väliaikaisiin 

toimenpiteisiin, joilla kielletään tuotteen 

asettaminen saataville kansallisilla 

markkinoilla tai rajoitetaan sitä taikka 

vedetään tuote pois tai järjestetään sen 

palautus. Markkinavalvontaviranomaisten 

on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja 

muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä. 

4. Jos asianomainen talouden toimija 

ei 1 kohdan toisessa alakohdassa 

tarkoitetun ajanjakson kuluessa suorita 

riittäviä korjaavia toimenpiteitä, 

markkinavalvontaviranomaisten on 

ryhdyttävä asianmukaisiin väliaikaisiin 

toimenpiteisiin, joilla kielletään tuotteen 

asettaminen saataville kansallisilla 

markkinoilla tai rajoitetaan sitä taikka 

vedetään tuote pois. 

Markkinavalvontaviranomaisten on 

viipymättä ilmoitettava komissiolle ja 

muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä. 

 

Tarkistus  145 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 5 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuun 

ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki 

saatavilla olevat tiedot, erityisesti ne, jotka 

ovat tarpeen vaatimustenvastaisen tuotteen 

tunnistamista ja tuotteen alkuperän, siihen 

liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden 

ja riskin luonteen ja toteutettujen 

kansallisten toimenpiteiden luonteen ja 

keston määrittämistä varten, sekä 

asianomaisen talouden toimijan esittämät 

perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten 

on erityisesti ilmoitettava, johtuuko 

vaatimustenvastaisuus 

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettuun 

ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki 

saatavilla olevat tiedot, erityisesti ne, jotka 

ovat tarpeen vaatimustenvastaisen tuotteen 

tunnistamista ja tuotteen alkuperän, 

väitetyn vaatimustenvastaisuuden luonteen 

ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden 

luonteen ja keston määrittämistä varten, 

sekä asianomaisen talouden toimijan 

esittämät perustelut. 

Markkinavalvontaviranomaisten on 

erityisesti ilmoitettava, johtuuko 

vaatimustenvastaisuus 

 

Tarkistus  146 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 5 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) siitä, ettei tuote täytä tämän 

direktiivin 3 artiklassa säädettyjä 

a) siitä, ettei tuote täytä 3 artiklassa 

säädettyjä asiaankuuluvia vaatimuksia, 
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vaatimuksia, vai; vai; 

 

Tarkistus  147 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kyseistä tuotetta koskevat 

asianmukaiset rajoittavat toimenpiteet, 

kuten tuotteen vetäminen pois 

markkinoilta, toteutetaan viipymättä. 

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että kyseistä tuotetta koskevat 

asianmukaiset ja oikeasuhteiset rajoittavat 

toimenpiteet, kuten tuotteen vetäminen 

pois markkinoilta, toteutetaan viipymättä. 

 

Tarkistus  148 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos 19 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn 

menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita 

jonkin jäsenvaltion toteuttamia 

toimenpiteitä vastaan tai jos komissio 

katsoo, että kansallinen toimenpide on 

unionin lainsäädännön vastainen, komissio 

kuulee viipymättä jäsenvaltioita ja 

asianomaista talouden toimijaa tai 

asianomaisia talouden toimijoita sekä 

arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio 

tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella 

päätöksen siitä, onko kansallinen 

toimenpide oikeutettu. 

Jos 19 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn 

menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita 

jonkin jäsenvaltion toteuttamia 

toimenpiteitä vastaan tai jos komissiolla on 

kohtuullista näyttöä siitä, että kansallinen 

toimenpide on unionin lainsäädännön 

vastainen, komissio kuulee viipymättä 

jäsenvaltioita ja asianomaista talouden 

toimijaa tai asianomaisia talouden 

toimijoita sekä arvioi kansallisen 

toimenpiteen. Komissio tekee tämän 

arvioinnin tulosten perusteella päätöksen 

siitä, onko kansallinen toimenpide 

oikeutettu. 

 

Tarkistus  149 

Ehdotus direktiiviksi 

20 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 20 a artikla 
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 Työryhmä 

 1. Komissio perustaa työryhmän.  

 Työryhmä koostuu kansallisten 

markkinavalvontaviranomaisten ja 

asiaankuuluvien sidosryhmien 

edustajista, mukaan lukien vammaiset 

henkilöt ja heitä edustavat järjestöt. 

 2. Työryhmän tehtävät ovat 

seuraavat: 

 a) tietojen ja parhaiden käytäntöjen 

vaihdon edistäminen 

markkinavalvontaviranomaisten kesken; 

 b) johdonmukaisuuden 

varmistaminen 3 artiklassa säädettyjä 

esteettömyysvaatimuksia sovellettaessa; 

 c) lausunnon antaminen 3 artiklassa 

säädettyjä esteettömyysvaatimuksia 

koskevista poikkeuksista tapauksissa, 

joissa sen katsotaan olevan tarpeen 

komission pyynnön vastaanottamisen 

jälkeen. 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) tarkasteltaessa uudelleen unionin 

säännöksiä, joilla vahvistetaan 

matkustajien oikeudet lento-, rautatie-, 

linja-auto- ja vesiliikenteessä, niihin 

liittyvät intermodaaliset näkökohdat 

mukaan lukien; 

 

Tarkistus  151 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) vahvistettaessa Poistetaan. 
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esteettömyysvaatimuksia sellaisten 

sosiaalisten ja laadullisten perusteiden 

yhteydessä, jotka toimivaltaiset 

viranomaiset ovat vahvistaneet 

tarjousmenettelyissä, jotka koskevat 

asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisia 

rautateiden ja maanteiden julkisia 

henkilöliikennepalveluja; 

 

Tarkistus  152 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä 21 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät aiheuta kohtuutonta 

rasitetta toimivaltaisille viranomaisille 

mainitun artiklan soveltamiseksi. 

1. Edellä 21 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät aiheuta kohtuutonta 

rasitetta toimivaltaisille viranomaisille tai 

niiden sopimuspuolina toimiville 

toiminnanharjoittajille mainitun artiklan 

soveltamiseksi. 

 

Tarkistus  153 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

21 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

kohtuuton rasite, tekevät asianomaiset 

toimivaltaiset viranomaiset. 

3. Alkuperäisen arvioinnin siitä, 

aiheutuuko 21 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

kohtuuton rasite, tekevät asianomaiset 

toimivaltaiset viranomaiset.  

 

Tarkistus  154 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio hyväksyy 23 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
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täydennetään tämän artiklan 2 kohtaa ja 

täsmennetään mutta ei muuteta 

erityisperusteita, jotka on otettava 

huomioon kaikkien tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen kohdalla arvioitaessa, onko 

rasitetta pidettävä kohtuuttomana.  

 Komissio antaa ensimmäisen tällaisen 

delegoidun säädöksen, joka kattaa kaikki 

tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut viimeistään 

... päivänä ...kuuta ... [one year after the 

date of entry into force of this Directive]. 

 

Tarkistus  155 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos toimivaltainen viranomainen on 

soveltanut 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, sen on ilmoitettava siitä 

komissiolle. Ilmoitukseen on sisällyttävä 

2 kohdassa tarkoitettu arviointi. 

4. Jos toimivaltainen viranomainen on 

soveltanut 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, sen on ilmoitettava siitä 

komissiolle. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 

arviointi on toimitettava komissiolle sen 

pyynnöstä. 

 

Tarkistus  156 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jos komissiolla on syytä epäillä 

asianomaisen toimivaltaisen 

viranomaisen päätöstä, komissio voi 

pyytää 19 a artiklassa tarkoitettua 

työryhmää tarkistamaan tämän artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 

antamaan komissiolle lausunnon asiasta. 
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Tarkistus  157 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan tämän artiklan 4 kohdassa 

tarkoitetun ilmoituksen malli. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

24 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettua 

neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. 

Komissio antaa ensimmäisen tällaisen 

täytäntöönpanosäännöksen viimeistään ... 

päivänä ...kuuta ... [two years after the 

date of entry into force of this Directive]. 

 

Tarkistus  158 

Ehdotus direktiiviksi 

VII luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA JA 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 
DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET, 

TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA JA 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 

 

Tarkistus  159 

Ehdotus direktiiviksi 

23 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 23 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

 2.  Siirretään komissiolle ... päivästä 

...kuuta ... [date of entry into force of this 

Directive] määräämättömäksi ajaksi 

10 artiklan 2 a kohdassa, 12 artiklan 
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5 a kohdassa ja 22 artiklan 3 a kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 

2 a kohdassa, 12 artiklan 5 a kohdassa ja 

22 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4.  Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5.  Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 6.  Edellä olevan 10 artiklan 

2 a kohdan, 12 artiklan 5 a kohdan ja 

22 artiklan 3 a kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 

on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen 

mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 
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Tarkistus  160 

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kun viitataan tähän kohtaan, 

sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 

4 artiklaa. 

 

Tarkistus  161 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

keinoihin kuuluvat 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  162 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kansalliset säännökset, joiden 

nojalla kuluttaja voi viedä asian 

tuomioistuimen tai toimivaltaisen 

hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jotta 

voidaan varmistaa tämän direktiivin 

täytäntöön panemiseksi annettujen 

kansallisten säännösten noudattaminen; 

a) kuluttajan, johon tuotteen tai 

palvelun vaatimustenvastaisuus vaikuttaa 

välittömästi, mahdollisuus viedä asia 

tuomioistuimen tai toimivaltaisen 

hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jotta 

voidaan varmistaa tämän direktiivin 

täytäntöön panemiseksi annettujen 

kansallisten säännösten noudattaminen; 

 

Tarkistus  163 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kansalliset säännökset, joiden 

nojalla julkiset elimet tai yksityiset 

b) julkisten elinten tai yksityisten 

yhdistysten, järjestöjen tai muiden 
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yhdistykset, järjestöt tai muut 

oikeushenkilöt, joilla on legitiimi intressi 

varmistaa tämän direktiivin säännösten 

noudattaminen, voivat viedä asian 

tuomioistuimen tai toimivaltaisen 

hallintoviranomaisen käsiteltäväksi 

kuluttajien puolesta, jotta voidaan 

varmistaa tämän direktiivin täytäntöön 

panemiseksi annettujen kansallisten 

säännösten noudattaminen. 

oikeushenkilöiden, joilla on legitiimi 

intressi varmistaa tämän direktiivin 

säännösten noudattaminen, mahdollisuus 

viedä asia tuomioistuimen tai 

toimivaltaisen hallintoviranomaisen 

käsiteltäväksi kuluttajien puolesta, jotta 

voidaan varmistaa tämän direktiivin 

täytäntöön panemiseksi annettujen 

kansallisten säännösten noudattaminen. 

Legitiimi intressi voi olla sellaisten 

kuluttajien edustaminen, joihin tuotteen 

tai palvelun vaatimustenvastaisuus 

vaikuttaa välittömästi; 

 

Tarkistus  164 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) kuluttajan, johon tuotteen tai 

palvelun vaatimustenvastaisuus vaikuttaa 

välittömästi, mahdollisuus käyttää 

valitusmekanismia. Mekanismia voi 

hoitaa olemassa oleva elin, kuten 

kansallinen asiamies. 

 

Tarkistus  165 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että ennen kuin asia viedään 1 kohdan 

a ja b alakohdan mukaisesti 

tuomioistuimen tai toimivaltaisen 

hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, 

käytettävissä on vaihtoehtoisia 

riidanratkaisumekanismeja, joissa 

voidaan ratkaista kaikki väitetyt tämän 

direktiivin vastaisuudet, joista on 

ilmoitettu 1 kohdan b a alakohdan 

mukaisella valitusmekanismilla. 
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Tarkistus  166 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Tämä artikla ei koske sopimuksia, 

joihin sovelletaan direktiiviä 2014/24/EU 

tai 2014/25/EU. 

 

Tarkistus  167 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. 

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia, mutta ne 

eivät saa olla talouden toimijoille 

vaihtoehto, jonka avulla ne välttävät 

velvoitteen tehdä tuotteistaan ja 

palveluistaan esteettömiä. 

 

Tarkistus  168 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Seuraamuksissa on otettava 

huomioon vaatimustenvastaisuuden 

laajuus, mukaan lukien asiaankuuluvien 

vaatimustenvastaisten tuotteiden tai 

palvelujen yksikkömäärä sekä niiden 

ihmisten lukumäärä, joihin kohdistuu 

vaikutuksia. 

4. Seuraamuksissa on otettava 

huomioon vaatimustenvastaisuuden 

laajuus, mukaan lukien sen vakavuus ja 

asiaankuuluvien vaatimustenvastaisten 

tuotteiden tai palvelujen yksikkömäärä 

sekä niiden ihmisten lukumäärä, joihin 

kohdistuu vaikutuksia. 

 

Tarkistus  169 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta …[insert 

date - six years after the entry into force of 

this Directive]. 

2. Niiden on sovellettava näitä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta ... [five 

years after the entry into force of this 

Directive]. 

 

Tarkistus  170 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä … 

päivänä ...kuuta ... [six years after the 

date of entry into force of this Directive] 

alkavasta viisi vuotta kestävästä 

siirtymäajasta, jonka kuluessa 

palveluntarjoajat voivat edelleen tarjota 

palvelujaan käyttäen tuotteita, joita ne 

käyttivät laillisesti niiden tarjoamiseen 

ennen kyseistä päivää, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 

2 b kohdan soveltamista. 

 

Tarkistus  171 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 

itsepalvelupäätteet, joita palveluntarjoajat 

laillisesti käyttivät palvelujen 

tarjoamiseen ennen ... päivää ...kuuta ... 

[six years after the date of entry into force 

of this Directive], voidaan edelleen 

käyttää vastaavien palvelujen 

tarjoamiseen niiden taloudellisen 

käyttöiän loppuun asti. 
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Tarkistus  172 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 

3 artiklan 10 kohdassa säädettyä 

mahdollisuutta, on toimitettava tätä varten 

antamansa keskeiset kansalliset säännökset 

kirjallisina komissiolle ja raportoitava 

komissiolle edistymisestä niiden 

täytäntöönpanossa. 

5. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 

toimitettava 3 artiklan 10 kohdan 

soveltamista varten antamansa keskeiset 

kansalliset säännökset kirjallisina 

komissiolle ja raportoitava komissiolle 

edistymisestä niiden täytäntöönpanossa. 

 

Tarkistus  173 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 1 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viimeistään [insert date - 

five years after the application of this 

Directive] ja sen jälkeen joka viides vuosi 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta. 

-1. Komissio antaa viimeistään ... päivänä 

...kuuta ... [three years after the date of the 

application of this Directive] ja sen jälkeen 

joka viides vuosi Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 

kertomuksen tämän direktiivin 

soveltamisesta. 

Tarkistus  174 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kertomuksessa käsitellään 

sosiaalisen, taloudellisen ja teknologisen 

kehityksen valossa muun muassa 

edistymistä tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyyden alalla sekä 

taloudentoimijoihin ja vammaisiin 

kohdistuvia vaikutuksia – mahdollisesti 

kartoittaen aloja, joilla rasitetta voitaisiin 

vähentää − jotta voidaan arvioida, olisiko 

tätä direktiiviä tarpeen tarkistaa. 

1. Kertomuksissa arvioidaan 

12 artiklan 6 kohdan ja 22 artiklan 

4 kohdan mukaisesti vastaanotettujen 

ilmoitusten perusteella, onko direktiivin 

tavoitteet saavutettu, erityisesti 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

vapaan liikkuvuuden edistämisen alalla. 

Kertomuksissa käsitellään lisäksi 

sosiaalisen, taloudellisen ja teknologisen 

kehityksen valossa edistymistä tuotteiden 
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ja palvelujen esteettömyyden alalla, 

tarvetta sisällyttää tämän direktiivin 

soveltamisalaan uusia tuotteita tai 

palveluja tai sulkea tietyt tuotteet ja 

palvelut tämän direktiivin soveltamisalan 

ulkopuolelle, sekä tämän direktiivin 

vaikutuksia talouden toimijoihin ja 

vammaisiin henkilöihin – mahdollisesti 

kartoittaen aloja, joilla rasitetta voitaisiin 

vähentää − jotta voidaan arvioida, olisiko 

tätä direktiiviä tarpeen tarkistaa. 

 

Tarkistus  175 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle hyvissä ajoin kaikki tiedot, 

jotka komissio tarvitsee laatiakseen 

kertomuksen. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  176 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komission kertomuksessa otetaan 

huomioon talouden toimijoiden ja asiaan 

liittyvien valtiosta riippumattomien 

järjestöjen näkemykset, mukaan lukien 

vammaisjärjestöt ja ikääntyneitä edustavat 

järjestöt. 

3. Komission kertomuksessa otetaan 

huomioon talouden toimijoiden ja asiaan 

liittyvien valtiosta riippumattomien 

järjestöjen näkemykset, mukaan lukien 

vammaisjärjestöt. 

 

Tarkistus  177 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – A osa (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 A.  Käyttöjärjestelmät 

 1.  Jotta vammaiset henkilöt voivat 

käyttää palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

kyseisten palvelujen tarjonnassa on 

täytettävä C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset, ja 

siihen on sisällyttävä seuraavat: 

 (a)  tiedot kyseisen palvelun 

toimintatavasta sekä sen 

esteettömyysominaisuuksista 

ja -järjestelyistä; ja  

 (b)  sähköiset tiedot, mukaan lukien 

kyseisen palvelun tarjoamiseen tarvittavat 

verkkosivustot. 

 

Tarkistus  178 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – B osa (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 B.  Yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

niissä olevat käyttöjärjestelmät 

 

 

Tarkistus  179 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus 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 

Jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää 

tuotteita kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset. 
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seuraavasti: 

 Tuotteiden suunnittelussa ja 

valmistuksessa on varmistettava 

seuraavien esteettömyys: 

(a)  tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a)  tuotteessa itsessään olevien tuotteen 

käyttötietojen (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset) on oltava ymmärrettäviä ja 

havaittavissa, jotta voidaan maksimoida 

luettavuus ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa. Nämä tiedot on 

annettava myös esteettömässä 

digitaalisessa muodossa; 

(i)  saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii)  ymmärrettäviä,  

(iii)  havaittavissa,   

(iv)  riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten;  

 

(b)  tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(b)  tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), jotta voidaan 

maksimoida luettavuus ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa. Nämä tiedot on 

annettava myös esteettömässä 

digitaalisessa muodossa, ja niissä on 

ilmoitettava käyttäjille, että kyseisessä 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja se sopii yhteen asiaankuuluvan 

apuvälineteknologian kanssa; 

(c)  ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset:  

(c)  joko erillään tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten. Nämä tiedot on 

annettava myös esteettömässä 

digitaalisessa muodossa, ja niissä on 

lueteltava kyseisen tuotteen 

esteettömyysominaisuudet, selitettävä, 

miten niitä käytetään, ja ilmoitettava, että 

tuote sopii yhteen asiaankuuluvan 

apuvälineteknologian kanssa;  

(i)  ohjeiden sisällön on oltava 

saatavilla tekstimuodoissa, jotka 

soveltuvat sellaisten vaihtoehtoisten 

avustavien muotojen tuottamiseen, jotka 

voidaan esittää eri tavoin ja useamman 
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kuin yhden aistikanavan kautta, sekä 

(ii)  ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle;  

 

(d)  tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(d)  tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste);  

(e)  tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti;  

(e)  tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; 

(f)  tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f)  tuotteen liittäminen apuvälineisiin 

ja apuvälineteknologiaan, kun ne ovat 

merkityksellisiä tuotteen käytön kannalta. 

 

Tarkistus  180 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[.....] Poistetaan. 

 

Tarkistus  181 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – C osa (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 C.  Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 

 Jotta tuotteiden ja palvelujen suunnittelu 

ja käyttöliittymä olisivat esteettömiä, 

niiden suunnittelussa on soveltuvin osin 

otettava huomioon seuraavat: 

 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tuotteella on visuaalisia käyttötapoja, 

sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä; 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tuotteella on visuaalisia käyttötapoja, 

sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, 



 

RR\1125427FI.docx 87/409 PE597.391v02-00 

 FI 

jonka avulla rajoitetun näkökyvyn 

käyttäjät voivat hyödyntää sitä. Tämä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi 

ominaisuuksilla, jotka liittyvät joustavaan 

kontrastiin ja kirkkauteen, joustavaan 

suurennukseen menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustaviin keinoihin 

erottaa etualan visuaaliset elementit 

taustasta ja säätää niitä sekä tarvittavan 

näköalueen joustavaan säätämiseen; 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tuotteella on visuaalisia käyttötapoja, 

sillä on oltava vähintään yksi käyttötapa, 

joka ei edellytä käyttäjältä värien 

erottamiskykyä; 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tuotteella on kuuloon perustuvia 

käyttötapoja, sillä on oltava vähintään 

yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

kuulokykyä; 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tuotteella on kuuloon perustuvia 

käyttötapoja, sillä on oltava vähintään 

yksi käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. Tämä voidaan 

toteuttaa esimerkiksi antamalla käyttäjälle 

mahdollisuus säätää äänenvoimakkuutta 

ja joustavilla keinoilla erottaa etualan 

äänet taustaäänistä ja säätää niitä, kun 

puhe- ja taustaäänet ovat saatavilla 

erillisinä ääniraitoina; 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tuote edellyttää käyttäjiltä puheen 

tuottoa, on mahdollistettava vähintään 

yksi käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

puheen tuottoa. Puheen tuottoon kuuluvat 

kaikki suulla tuotetut äänet, kuten puhe, 

vihellys tai kielellä naksauttaminen; 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 

 Jos tuote edellyttää manuaalista 

toimintaa, sillä on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka ansiosta käyttäjät voivat 
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käyttää tuotetta vaihtoehtoisilla tavoilla, 

jotka eivät edellytä hienomotoriikkaa, 

manipulointia tai käsivoimia eivätkä 

useamman kuin yhden hallintatoiminnon 

käyttöä samanaikaisesti; 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tuotteet ovat tuettomia tai asennettuja, 

niiden käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla; 

 (i) Valoherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tuotteella on visuaalisia käyttötapoja, 

on vältettävä käyttötapoja, joiden 

tiedetään aiheuttavan 

valoherkkyyskohtauksia; 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää; 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tuotteessa on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sillä on oltava 

vähintään yksi käyttötapa, jossa käyttäjän 

yksityisyys on turvattu, kun 

esteettömyyden mahdollistavia 

ominaisuuksia käytetään. 

 

Tarkistus  182 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – D osa (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 D. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen on tarvittaessa annettava 

tietoja tuotteen esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta apuvälineteknologian 

kanssa käyttäen viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille henkilöille. 
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Tarkistus  183 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – II jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Itsepalvelupäätteet: pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit 

Itsepalvelupäätteet: pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit sekä 

maksupäätteet 

 

Tarkistus  184 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – II jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus 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:  

Jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää 

tuotteita kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset. Esteettömyysominaisuutta 

tarvitsevan käyttäjän ei pidä joutua 

aktivoimaan ominaisuutta erikseen 

voidakseen käyttää tuotetta. 

 Tuotteiden suunnittelussa ja 

valmistuksessa on varmistettava 

seuraavien esteettömyys: 

(a)  tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); 

(i)  saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii)  ymmärrettäviä,  

(iii)  havaittavissa,   

(iv)  riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten;  

 

(b)  tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(b)  tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste);  
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(c)  tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti;  

(c)  tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; Tämä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi 

mahdollistamalla käyttö omilla 

kuulokkeilla ja, kun edellytetään oikea-

aikaista vastausta, käyttäjälle on 

ilmoitettava tästä useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, ja on 

mahdollistettava vastausajan 

pidentäminen ja varmistettava 

asianmukainen kontrasti ja taktiilisesti 

erottuvat näppäimet ja ohjaimet;  

(d)  tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (d)  tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

 

Tarkistus  185 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – II jakso – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

 

Tarkistus  186 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Puhelinpalvelut, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti 

Puhelinpalvelut, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet 

 

Tarkistus  187 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – A osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

1.  Jotta vammaiset henkilöt voivat 

käyttää palveluja kohtuullisesti 
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palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti:  

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

kyseisten palvelujen tarjonnassa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja siihen on sisällyttävä 

seuraavat: 

(a)  varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

B kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(a)  palveluntarjoajien kyseisen 

palvelun tarjoamisessa käyttämät tuotteet, 

joiden on oltava tämän jakson B kohdassa 

vahvistettujen sääntöjen mukaiset; 

(b)  annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b)  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,  

 

(iii)  annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

c kohdan mukaisesti;  

(b a)  sähköiset tiedot, mukaan lukien 

kyseisen palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset; 

(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)  verkkosivustojen esteettömäksi 

tekeminen 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 

apuvälineteknologioiden kanssa; 

 (c a) mobiilipohjaiset sovellukset; 

(d)  annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(d)  tiedot, joilla edistetään 

täydentävyyttä avustavien palvelujen 

kanssa; 

(e)  otetaan huomioon toiminnot, (e)  toiminnot, käytännöt, politiikat, 
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käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin.  

menettelyt ja muutokset, jotka liittyvät 

niiden palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

henkilöiden tarpeisiin ja varmistamaan 

yhteentoimivuus. Tämä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi tukemalla ääni-, video- ja 

reaaliaikaista tekstiviestintää, erillään tai 

yhdistelmänä (täydellinen 

interaktiivisuus), kahden käyttäjän välillä 

tai käyttäjän ja hätäpalvelun välillä. 

 

Tarkistus  188 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – B osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Asiaan liittyvät kuluttajalaitteet, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti 

B. Asiaan liittyvät kuluttajalaitteet 

 

Tarkistus  189 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – B osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus 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:  

Jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää 

tuotteita kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja niissä on otettava 

huomioon seuraavat: 

(a)  tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a)  tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); 

(i)  saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 
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(ii)  ymmärrettäviä,  

(iii)  havaittavissa,   

(iv)  riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten;  
 

(b)  tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(b)  tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(c)  ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset:  

(c)  ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

(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 

 

(ii)  ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle;  

 

(d)  tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(d)  tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste);  

(e)  tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti;  

(e)  tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; tämä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi tukemalla 

hifi-äänentoistoa, viittomakielisen 

viestinnän mahdollistavaa videon 

erotuskykyä, reaaliaikaista tekstitystä 

erillään tai yhdistettynä ääni- ja 

videoviestintään tai varmistamalla 

langaton yhteys kuulemista edistävään 

teknologiaan; 

(f)  tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f)  tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

 

Tarkistus  190 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 
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Tarkistus  191 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Audiovisuaaliset mediapalvelut ja niihin 

liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti 

Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

verkkosivustot ja verkkosovellukset ja 

niihin liittyvät kuluttajalaitteet 

 

Tarkistus  192 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – A osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

A. Palvelut A. Verkkosivustot ja 

verkkosovellukset 

 

Tarkistus  193 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – A osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti:  

1. Jotta vammaiset henkilöt 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)  varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

B kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti” 

vahvistettujen sääntöjen mukaiset; 

(a)  tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 
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tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka helpottaa 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja 

apuvälineteknologioiden kanssa; 

(b)  annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) mobiililaitepohjaiset sovellukset. 

(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,  
 

(iii)  annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, c 

kohdan 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; 

 

(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.  
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Tarkistus  194 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Asiaan liittyvät kuluttajalaitteet, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti 

B. Asiaan liittyvät kuluttajalaitteet 

 

Tarkistus  195 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus 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: 

Jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää 

tuotteita kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja niissä on otettava 

huomioon seuraavat: 

(a)  tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a)  tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii)  ymmärrettäviä,  

(iii)  havaittavissa,   

(iv)  riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten;  

 

(b)  tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(b)  tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(c)  ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

(c)  ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 
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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 

 

(ii)  ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle;  

 

(d)  tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(d)  tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste);  

(e)  tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti;  

(e)  tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; tämä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi tukemalla 

mahdollisuutta valita, räätälöidä ja esittää 

esteettömyyspalveluja, kuten kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitettua tekstitystä, 

kuvailutulkkausta, puhuttua tekstitystä ja 

viittomakielen tulkkausta, järjestämällä 

langaton yhteys kuulemista edistävään 

teknologiaan tai tarjoamalla käyttäjälle 

esteettömyyspalvelut aktivoivat 

hallintasäätimet yhtä näkyvästi kuin 

päämedian säätimet; 

(f)  tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f)  tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

 

Tarkistus  196 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B osa – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

 

Tarkistus  197 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lento-, linja-auto-, rautatie- ja Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 
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vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut; 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät verkkosivustot; 

mobiililaitepohjaiset palvelut, älykkäät 

lippupalvelut ja tosiaikatietojärjestelmät; 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät itsepalvelupäätteet sekä 

matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit; 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut; 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät verkkosivustot; 

mobiililaitepohjaiset palvelut, älykkäät 

lippupalvelut ja tosiaikatietojärjestelmät; 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät itsepalvelupäätteet, mukaan 

lukien maksupäätteet sekä matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit 

 

Tarkistus  198 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti:  

1. Jotta vammaiset henkilöt 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)  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,  

 

(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 

(b)  tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 

sisällön esitystapaa ja 
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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; 

vuorovaikutusmuotoja voidaan mukauttaa, 

ja tarvittaessa tarjoamalla esteetön 

sähköinen vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

apuvälineteknologioiden kanssa; 

(c)  otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin.  

(c)  toiminnot, käytännöt, politiikat, 

menettelyt ja muutokset, jotka liittyvät 

niiden palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

henkilöiden tarpeisiin; tämä 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) mobiililaitepohjaiset palvelut, 

älykkäät lippupalvelut ja 

tosiaikatietojärjestelmät. 

 

Tarkistus  199 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – B kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

B.  Henkilöliikennepalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät verkkosivustot 

Poistetaan. 

(a)  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 
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yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa;  

 

Tarkistus  200 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – C osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

C.  mobiililaitepohjaiset palvelut, 

älykkäät lippupalvelut ja 

tosiaikatietojärjestelmät; 

Poistetaan.  

1.  Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti:  

 

(a)  annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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,  

 

(ii)  tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen,  

 

(iii)  annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien 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 
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vaihtoehto, sekä tavalla, joka helpottaa 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  201 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

D. henkilöliikennepalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät itsepalvelupäätteet 

sekä matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit; 

D. henkilöliikennepalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät 

itsepalvelupäätteet, mukaan lukien 

maksupäätteet sekä matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit; 

 

Tarkistus  202 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus 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:  

Jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää 

tuotteita kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja niissä on otettava 

huomioon seuraavat: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset) 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii) ymmärrettäviä,  

(iii) havaittavissa,   

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten;  
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(b) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(b) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste);  

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti;  

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; 

(d) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (d) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

 

Tarkistus  203 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

 

Tarkistus  204 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Pankkipalvelut; pankkipalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät verkkosivustot; 

mobiililaitepohjaiset pankkipalvelut; 

itsepalvelupäätteet, mukaan lukien 

pankkipalvelujen tarjoamiseen käytettävät 

pankkiautomaatit 

Kuluttajille tarkoitetut pankkipalvelut; 

pankkipalvelujen tarjoamiseen käytettävät 

verkkosivustot; mobiililaitepohjaiset 

pankkipalvelut; itsepalvelupäätteet, 

mukaan lukien pankkipalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät maksupäätteet ja 

pankkiautomaatit 

 

Tarkistus  205 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – A osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

1. Jotta vammaiset henkilöt voivat 

käyttää palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

kyseisten palvelujen tarjonnassa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 
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seuraavasti:  toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja siihen on sisällyttävä 

seuraavat: 

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

D kohdassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaiset; 

(a) sen varmistaminen, että 

palveluntarjoajien kyseisen palvelun 

tarjoamisessa käyttämät tuotteet ovat 

tämän jakson D osassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) tiedot 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,  

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

c kohdan mukaisesti;  

(b a) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

kyseisen palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

verkkosovellukset; tällä voidaan viitata 

esimerkiksi sähköiseen tunnistamiseen, 

turvallisuuteen ja palvelun tarjoamiseen 

tarvittaviin maksumenetelmiin;  

(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; 

 

(d) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

(d) toiminnot, käytännöt, politiikat, 

menettelyt ja muutokset, jotka liittyvät 

niiden palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

henkilöiden tarpeisiin; 
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henkilöiden tarpeisiin.  

 (d a) mobiililaitepohjaiset 

pankkipalvelut. 

 

Tarkistus  206 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – B osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. pankkipalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät verkkosivustot; 

Poistetaan. 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti: 

 

(a) 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;  

 

 

Tarkistus  207 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – C osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

C. mobiililaitepohjaiset 

pankkipalvelut; 

Poistetaan.  

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 
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esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti:  

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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,  

 

(ii)tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, joka ei 

ole tekstimuotoinen, 

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien 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;  

 

 

Tarkistus  208 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – D osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

D.  Itsepalvelupäätteet, mukaan lukien 

pankkiautomaatit, joita käytetään 

pankkipalvelujen tarjoamiseen  

D.  Itsepalvelupäätteet, mukaan lukien 

maksupäätteet ja pankkiautomaatit, joita 

käytetään pankkipalvelujen tarjoamiseen 
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Tarkistus  209 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – D osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Suunnittelu ja valmistus 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: 

Jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää 

tuotteita ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, tuotteiden suunnittelussa ja 

valmistuksessa on täytettävä I jakson 

C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset, ja 

niissä on otettava huomioon seuraavat: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii) ymmärrettäviä,  

(iii) havaittavissa,  

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten;  

 

(b) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(b) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste);  

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti;  

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; 

(d) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (d) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

 

Tarkistus  210 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – D osa – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

 



 

RR\1125427FI.docx 107/409 PE597.391v02-00 

 FI 

Tarkistus  211 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sähkökirjat Sähkökirjat ja niihin liittyvät laitteet 

 

Tarkistus  212 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – A osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti:  

1. Jotta vammaiset henkilöt 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) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

B kohdassa ”Tuotteet” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(a) sen varmistaminen, että 

palveluntarjoajien kyseisen palvelun 

tarjoamisessa käyttämät tuotteet ovat 

tämän jakson B osassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) tiedot 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,  

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

c kohdan mukaisesti;  

(b a) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

kyseisen palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset ja 

sähkökirjojen lukulaite; 
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(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 

mobiililaitepohjaisista sovelluksista 

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 

apuvälineteknologioiden 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) toiminnot, käytännöt, politiikat, 

menettelyt ja muutokset, jotka liittyvät 

niiden palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

 

Tarkistus  213 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – B osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Tuotteet B. Tuotteet 

1. Suunnittelu ja valmistus 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:  

Jotta vammaiset ja ikääntyneet voivat 

käyttää tuotteita kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

on täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset ja niissä on otettava 

huomioon seuraavat: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta,  
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(ii) ymmärrettäviä,  

(iii) havaittavissa,  

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(c) ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset:  

(c) ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten;  

(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 

 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle;  

 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste);  

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti;  

(e) tuotteen toiminnallisuus; 

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

 

Tarkistus  214 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – B osa – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

 

Tarkistus  215 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VIII jakso – A osa – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti:  

1. Jotta vammaiset henkilöt 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) 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,  

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

b kohdan mukaisesti;  

(a a) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

kyseisen palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

b kohdan mukaisesti; tällä voidaan viitata 

esimerkiksi sähköiseen tunnistamiseen, 

turvallisuuteen ja palvelun tarjoamiseen 

tarvittaviin maksumenetelmiin; 

(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) verkkosivustojen esteettömäksi 

tekeminen 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 

apuvälineteknologioiden kanssa; 
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Tarkistus  216 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus 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: 

Jotta vammaiset ja ikääntyneet voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja niissä on otettava 

huomioon seuraavat: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii) ymmärrettäviä,  

(iii) havaittavissa,  

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), 

(c) ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 

(c) ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

(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 

 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle; 

 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste); 

(e) tuotteen toiminnallisuus (e) tuotteen toiminnallisuus 
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toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti; 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; 

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

 

Tarkistus  217 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

 

Tarkistus  218 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – B osa – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti: 

1. Jotta vammaiset henkilöt 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) tehdään esteettömäksi palvelun 

tarjonnassa käytettävä rakennettu 

ympäristö, mukaan lukien 

liikenneinfrastruktuuri, C osan mukaisesti, 

rajoittamatta sellaisen kansallisen ja 

unionin lainsäädännön soveltamista, jolla 

suojellaan taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita kansallisaarteita; 

(a) palvelun tarjonnassa käytettävä 

rakennettu ympäristö, mukaan lukien 

liikenneinfrastruktuuri, C osan mukaisesti, 

rajoittamatta sellaisen kansallisen ja 

unionin lainsäädännön soveltamista, jolla 

suojellaan taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita kansallisaarteita; 

(b) tehdään esteettömiksi palvelun 

tarjoamisen edellyttämät järjestelyt, 

mukaan lukien kulkuvälineet, ja laitteet, 

seuraavasti: 

(b) palvelun tarjoamisen edellyttämät 

järjestelyt, mukaan lukien kulkuvälineet, ja 

laitteet, seuraavasti: 

(i) rakennetun ympäristön suunnittelun 

on oltava C osan vaatimusten mukainen 

siihen pääsyn, siitä poistumisen, 

liikkumisen ja käytön osalta, 

(i) rakennetun ympäristön suunnittelun 

on oltava C osassa vahvistettujen 

vaatimusten mukainen siihen pääsyn, siitä 

poistumisen, liikkumisen ja käytön osalta, 
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(ii) tietojen on oltava saatavilla eri 

tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(iii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

(c) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

esteettömiä A osassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti; 

(c) palvelun tarjoamiseksi käytettävät 

tuotteet A osassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti; 

(d) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(d) tiedot palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä; 

(i) tiedonsisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka esitetään eri 

tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

e kohdan mukaisesti; 

 

(e) 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; 

(e) tehdään verkkosivustoista ja 

mobiilipohjaisista laitteista 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 

apuvälineteknologioiden kanssa; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(f) tiedot, joilla edistetään 

täydentävyyttä avustavien palvelujen 

kanssa; 

(g) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

(g) toiminnot, käytännöt, politiikat, 

menettelyt ja muutokset, jotka liittyvät 

niiden palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 
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vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

henkilöiden tarpeisiin. 

 

Tarkistus  219 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – C osa – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja ikääntyneet, 

voivat käyttää rakennettua ympäristöä 

ennakoitavalla ja itsenäisellä tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

yleiseen käyttöön tarkoitetuilla alueilla 

seuraavasti:  

1. Jotta vammaiset henkilöt voivat 

käyttää rakennettua ympäristöä 

ennakoitavalla ja itsenäisellä tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

yleiseen käyttöön tarkoitetuilla alueilla 

seuraavasti: 

 

Tarkistus  220 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – X jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää rakennettua ympäristöä, jossa 

3 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu palvelu 

tarjotaan, ennakoitavalla ja itsenäisellä 

tavalla, esteettömyys on otettava huomioon 

yleiseen käyttöön tarkoitetuilla alueilla 

seuraavasti: 

Jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää 

rakennettua ympäristöä ennakoitavalla ja 

itsenäisellä tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon yleiseen käyttöön 

tarkoitetuilla alueilla seuraavasti: 

 

Tarkistus  221 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – 4 kohta – 4.1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4.1. Valmistajan on kiinnitettävä tässä 

direktiivissä tarkoitettu CE-merkintä 

kuhunkin yksittäiseen tuotteeseen, joka 

täyttää tämän direktiivin sovellettavat 

Poistetaan. 
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vaatimukset. 
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PERUSTELUT 

Alkuhuomautukset 

EU:n esteettömyyssäädöksellä (EAA), jäljempänä ’säädös’, pyritään parantamaan esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla erilaisten lainsäädäntöjen 

aiheuttamia esteitä ja ehkäisemällä uusia esteitä, joita saattaa syntyä, kun jäsenvaltiot 

noudattavat vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksesta, jäljempänä ’vammaisyleissopimus’, johtuvia velvoitteitaan. Unioni toimii 

usein jälkikäteen poistaakseen esteitä, joita jäsenvaltiot ovat luoneet vuosien mittaan. Tämä 

säädös on esimerkki ehkäisevästä toiminnasta.  

  

Komission ehdotus muodostaa hyvän lähtökohdan, mutta siihen on tehtävä useita muutoksia, 

jotta voidaan varmistaa, että säädös saavuttaa tavoitteensa: saatetaan tasapainoon vammaisten 

henkilöiden tarpeet, luodaan mahdollisuuksia uusille tuote- ja palveluinnovaatioille ja 

samanaikaisesti vähennetään yrityksille aiheutuvia kohtuuttomia kustannuksia. Esittelijä on 

tietoinen siitä, että tästä säädöksestä ilmoitettiin jo komission vuoden 2010 

vammaisstrategiassa, ja katsoo, että on tullut aika ryhtyä sanoista tekoihin.  

Johdonmukaisuus kansainvälisen kontekstin kanssa 

Esittelijä on huolehtinut säädöksen saattamisesta linjaan kansainvälisen kontekstin kanssa. 

Komission ehdotuksessa esimerkiksi pyrittiin ulottamaan direktiivin soveltamisala 

’toimintarajoitteisiin henkilöihin’. Koska yleissopimuksessa viitataan vain ensimmäiseen 

ryhmään ja säädöksen tarkoituksena on rajoittaa yleissopimuksesta aiheutuvien uusien esteiden 

luomista, esittelijä ei ole hyväksynyt tätä komission ehdotusta. Toimintarajoitteisten 

henkilöiden määritteleminen kuuluu yksinomaan työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 

toimivaltaan, eikä siihen ole siksi puututtu. Sen käyttö on kuitenkin rajattu uuteen johdanto-

osan kappaleeseen. 

  

Tässä johdanto-osan kappaleessa selitetään, että säädöksellä on myönteinen vaikutus 

toimintarajoitteisiin henkilöihin, kuten ikääntyneisiin henkilöihin tai raskaana oleviin naisiin. 

On todella osoitettu, että tuotteiden ja palvelujen parempi esteettömyys parantaa muidenkin 

ihmisten kuin vain vammaisten henkilöiden elämää.  

Alakohtainen lähestymistapa mahdollisuuksien mukaan 

Esittelijä ymmärtää, että joitakin tuotteita ja palveluja varten tarvitaan horisontaalinen 

lähestymistapa, mutta katsoo, että alakohtainen lähestymistapa on parempi vaihtoehto aina kun 

se on mahdollinen. Siksi esittelijä on pannut merkille audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa 

direktiiviehdotusta käsitelleiden esittelijöiden aikomuksen sisällyttää sen soveltamisalaan 

joitakin esteettömyysvaatimuksia. Esittelijä on päättänyt olla sulkematta näitä palveluja ja 

laitteita mietintöluonnoksessa tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Esittelijä aikoo 

kuitenkin analysoida kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa käytävien neuvottelujen edistymistä 

ja poistaa ne, jos hän katsoo, että ne katetaan riittävästi kyseisessä direktiivissä.  

 

Vastaavasti puhelinpalveluja ja -laitteita säännellään jo tuoreessa ehdotuksessa direktiiviksi 

eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä. Esittelijä on päättänyt olla sulkematta näitä 

palveluja ja laitteita mietintöluonnoksessa tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja olla 

yhtenäistämättä niiden määritelmiä. Jos nämä tuotteet ja palvelut voidaan riittävästi kattaa 

eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä, esittelijä ehdottaa myös näiden säännösten 

siirtämistä siihen. 



 

RR\1125427FI.docx 117/409 PE597.391v02-00 

 FI 

Johdonmukainen unionin oikeudellinen kehys 

Komission ehdotuksessa esitetään säädöksen käyttöä esteettömyysvaatimuksia koskevana 

turvaverkkona, jolloin säädöstä sovellettaisiin nykyisen lainsäädännön lisäksi varmistamaan, 

että kaikkialla Euroopassa saavutetaan sama vaatimustaso tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 

osalta. Esittelijä pitää tätä lähestymistapaa perusteltuna silloin, kun nykyinen lainsäädäntö ei 

sisällä yksityiskohtia siitä, miten esteettömyys olisi saavutettava, mutta hän ei tue tätä 

lähestymistapaa, kun on kyse aloista, joilla on äskettäin pantu täytäntöön uusia unionin 

vaatimuksia tai joita jo säännellään esteettömyyden osalta, kuten liikenteen ala. Sääntöjen 

muuttaminen kesken pelin ei edusta parempaa sääntelyä, ja se voi aiheuttaa suurta haittaa. 

  

Siksi esittelijä on varmistanut, että kun toimijoihin jo sovelletaan unionin 

esteettömyyslainsäädäntöä, tätä säädöstä ei sovelleta vielä sen lisäksi. Esittelijä on myös 

poistanut talouden toimijoihin sovellettavien vaatimusten päällekkäisyyksiä ja mahdollisia 

vaatimusten välisiä epäjohdonmukaisuuksia. On myös tärkeää täsmentää, että tällä direktiivillä 

ei muuteta nykyisen lainsäädännön pakollista tai vapaaehtoista luonnetta. Sillä pyritään vain 

selventämään, mitä esteettömyysvaatimuksia tarkoitetaan, kun lainsäädäntö sisältää 

esteettömyysvaatimuksia. 

Esteettömyyteen mukautettu uusi lainsäädäntökehys 

Esittelijä tukee komission ehdotusta soveltaa tässä direktiivissä uutta lainsäädäntökehystä1. 

Kehystä on kuitenkin hiukan mukautettava, jotta se soveltuu tälle säädökselle. 

Markkinavalvontaviranomainen pyytää esimerkiksi toimeenpanemaan palautusmenettelyn 

vain silloin, kun tuote on kuluttajien kannalta turvaton tai ympäristölle haitallinen. Esteellinen 

tuote ei ole sellainen. Muita korjaavia toimia ja seuraamuksia sovelletaan edelleen tapauksissa, 

joissa valmistaja rikkoo direktiiviä, kuten viimeisenä keinona tuotteen poistaminen 

markkinoilta, jos valmistaja esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä huolimatta edelleen saattaa 

markkinoille esteellisiä tuotteita, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan. Esteelliset 

tuotteet eivät myöskään muodosta sellaisenaan vaaraa. Komission ehdotusta on mukautettava 

vastaamaan tätä todellisuutta. 

 

”Pienet ensin”  

Mikroyritykset eivät selviäisi tämän direktiivin vaatimuksista. Komission ehdotuksen mukaan 

pieni riippumaton jälleenmyyjä tai kirjakauppias, joka haluaisi luoda verkkosivuston 

myydäkseen tuotteitaan, joutuisi tekemään siitä täysin esteettömän vammaisten henkilöiden 

kannalta. Esittelijä pitää tätä suhteettomana. Ehdotuksen 12 ja 22 artiklan poikkeuslausekkeen 

soveltaminen ei myöskään olisi ratkaisu tälle pienelle myyjälle, koska sen olisi esitettävä 

viranomaiselle pyynnöstä ”kustannus-hyötyarvionsa verrattuna arvioon vammaisille 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja käytön 

kesto”. 

 

                                                 
1
 Uusi lainsäädäntökehys koostuu kahdesta asetuksesta (asetus (EY) N:o 764/2008 ja asetus (EY) 

N:o 765/2008) ja yhdestä päätöksestä (päätös N:o 768/2008/EY). Toimenpidepaketilla pyritään 

tehostamaan markkinavalvontaa ja parantamaan vaatimustenmukaisuuden arviointien laatua. Siinä myös 

täsmennetään CE-merkinnän käyttöä ja luodaan tuotelainsäädännössä käytettävät työvälineet. Komission 

keskeisenä tavoitteena on saattaa tuotteiden yhdenmukaistamista koskeva lainsäädäntö 

vastaamaan päätöksen N:o 768/2008/EY puitesäännöksiä. Näin on myös tehty tämän direktiivin 

yhteydessä.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0768
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Olisi rajoitettava rasitetta, joka pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuu tästä direktiivistä. 

On kuitenkin tärkeää säilyttää ne soveltamisalan piirissä. Siksi niitä varten ehdotetaan 

kevyempää sääntelyä. Esittelijä ehdottaa siksi, että pk-yrityksiltä poistetaan velvollisuus 

ilmoittaa viranomaisille, kun ne haluavat soveltaa 12 ja 22 artiklaa. 

 

Loppuhuomautukset 

Esittelijä kannattaa täysin komission tavoitetta parantaa esteettömyyttä vammaisten 

henkilöiden kannalta. Yhteismarkkinat muodostavat tämän ehdotuksen perustan. Kun 

poistetaan rajoituksia ja vältetään tulevia esteitä, sisämarkkinat vahvistuvat edelleen kaikkien 

unionin kansalaisten ja yritysten eduksi. Paremman sääntelyn periaatteiden olisi oltava kantava 

voima luotaessa tarkoitukseensa sopivaa unionin lainsäädäntöä.  

 

Innovointi on välttämätön väline ehdotuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, minkä vuoksi 

esittelijä ehdottaa, että innovoiville yrityksille jätetään riittävästi mahdollisuuksia. Aiemmin 

saavutettujen onnistumisten valossa hän ehdottaa siksi, että esteettömyysvaatimusten olisi 

perustuttava pikemminkin toiminnallisuuteen kuin teknisiin eritelmiin. 
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (*) 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten lähentämisestä 

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

Valmistelija(*): Ádám Kósa 

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla 

 

 

 

 

TARKISTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla tiettyjen 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

vapaan liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan 

lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla. 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla tiettyjen 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

vapaan liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan 

lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla sekä parantaa 

niitä koskevan tiedon esteettömyyttä ja 

käytännöllisyyttä. 
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Tarkistus  2 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

kuluttajien lukumäärä, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite, kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi ja itsenäinen elämä 

helpottuu. 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

henkilöiden lukumäärä, joilla on jokin 

toimintarajoite, mukaan luettuina 

henkilöt, joilla on vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen (CRPD) 1 artiklassa 

tarkoitettu vamma, kasvaa huomattavasti 

Euroopan unionin väestön ikääntyessä. 

Tekemällä tuotteista ja palveluista 

esteettömämpiä yhteiskunnasta tulee 

osallistavampi, ja esteettömyys on 

itsenäisen elämän edellytys. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Kansallisten 

esteettömyysvaatimusten väliset erot eivät 

kannusta etenkään itsenäisiä 

ammatinharjoittajia eivätkä pk- ja 

mikroyrityksiä osallistumaan 

liiketoimintaan omien kotimarkkinoidensa 

ulkopuolella. Jäsenvaltioissa voimassa 

olevat kansalliset tai jopa alueelliset tai 

paikalliset esteettömyysvaatimukset 

eroavat toisistaan sekä kattavuudeltaan että 

tarkkuudeltaan. Nämä erot ovat haitaksi 

kilpailukyvylle ja kasvulle, koska 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

kehittämisestä ja markkinoinnista kutakin 

yksittäistä kansallista markkinaa varten 

koituu lisäkustannuksia. 

(4) Kansallisten 

esteettömyysvaatimusten väliset erot eivät 

kannusta etenkään itsenäisiä 

ammatinharjoittajia eivätkä pk- ja 

mikroyrityksiä osallistumaan 

liiketoimintaan omien kotimarkkinoidensa 

ulkopuolella. Jäsenvaltioissa voimassa 

olevat kansalliset tai jopa alueelliset tai 

paikalliset esteettömyysvaatimukset 

eroavat toisistaan sekä kattavuudeltaan että 

tarkkuudeltaan. Nämä erot ovat haitaksi 

kilpailukyvylle ja taloudelliselle 

kehitykselle, koska esteettömien tuotteiden 

ja palvelujen kehittämisestä ja 

markkinoinnista kutakin yksittäistä 

kansallista markkinaa varten koituu 

lisäkustannuksia. Kansalliset 

viranomaiset, valmistajat ja 
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palveluntarjoajat ovat myös epävarmoja 

siitä, millaisia esteettömyysvaatimuksia 

rajatylittävissä palveluissa olisi 

noudatettava ja millaista 

toimenpidekehystä esteettömyyteen 

sovelletaan. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Esteettömien tuotteiden kuluttajilta 

ja esteettömien palvelujen vastaanottajilta 

peritään korkeita hintoja, koska toimittajien 

välinen kilpailu on vähäistä. Kansallisten 

lainsäädäntöjen eroista johtuva hajanaisuus 

pienentää hyötyä, jota voitaisiin saada 

vaihtamalla kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla kokemuksia yhteiskunnalliseen ja 

tekniseen kehitykseen mukautumisesta. 

(5) Esteettömien tuotteiden, erityisesti 

avustavien teknologioiden, kuluttajilta ja 

esteettömien palvelujen vastaanottajilta 

peritään korkeita hintoja, koska toimittajien 

välinen kilpailu on vähäistä. Kansallisten 

lainsäädäntöjen eroista johtuva hajanaisuus 

pienentää hyötyä, jota voitaisiin saada 

vaihtamalla kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla kokemuksia yhteiskunnalliseen ja 

tekniseen kehitykseen mukautumisesta. 

 

Tarkistus  5 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 

hajanaisuus, saada mittakaavaetuja, 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää kauppaa 

ja liikkuvuutta sekä auttaa talouden 

toimijoita kohdistamaan resursseja 

innovointiin sen sijaan, että ne pyrkisivät 

täyttämään erilaiset oikeudelliset 

vaatimukset eri puolilla unionia. 

(6) Sisämarkkinoiden paremman 

toiminnan edistämiseksi olisi hyvä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan vähentää 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

markkinoiden hajanaisuutta, saada 

mittakaavaetuja, helpottaa valtioiden rajat 

ylittävää kauppaa, tuotteiden, palveluiden 

ja henkilöiden esteetöntä liikkuvuutta ja 

toimintarajoitteisten henkilöiden, myös 

vammaisten henkilöiden, liikkuvuutta ja 
auttaa talouden toimijoita kohdistamaan 

resursseja innovointiin sen sijaan, että ne 

pyrkisivät täyttämään erilaiset oikeudelliset 
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vaatimukset eri puolilla unionia. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten oikeuksia hyötyä 

toimenpiteistä, joilla taataan heidän 

itsenäinen elämänsä, yhteiskunnallinen ja 

ammatillinen sopeutumisensa sekä 

osallistumisensa yhteiskuntaelämään, 

kunnioitetaan kaikilta osin, ja edistämään 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

26 artiklan soveltamista. 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden 

oikeuksia hyötyä toimenpiteistä, joilla 

taataan heidän itsenäinen elämänsä, 

yhteiskunnallinen ja ammatillinen 

sopeutumisensa sekä osallistumisensa 

yhteiskuntaelämään, kunnioitetaan kaikilta 

osin, ja edistämään Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 21, 25 ja 26 artiklan 

soveltamista. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ”Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian” yleisenä tavoitteena on tuottaa 

kestäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

hyötyjä yhdennetyillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla. Kuluttajat eivät 

edelleenkään voi hyötyä kaikista 

sisämarkkinoiden tarjoamista hinta- ja 

valikoimaeduista unionissa, koska 

rajatylittäviä verkko-ostoksia tehdään 

edelleen hyvin vähän. Hajanaisuus 

heikentää myös valtioiden rajat ylittävän 

verkkokaupan transaktioita. Lisäksi 

tarvitaan yhteensovitettuja toimia, jotta 

uusi sähköinen sisältö on rajoituksetta 

myös vammaisten saatavilla. Sen vuoksi on 

tarpeen yhdenmukaistaa 

(10) ”Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian” yleisenä tavoitteena on tuottaa 

kestäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

hyötyjä yhdennetyillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla ja edistää kauppaa ja 

tukea työllisyyttä unionissa. Kuluttajat 

eivät edelleenkään voi hyötyä kaikista 

sisämarkkinoiden tarjoamista hinta- ja 

valikoimaeduista unionissa, koska 

rajatylittäviä verkko-ostoksia tehdään 

edelleen hyvin vähän. Hajanaisuus 

heikentää myös valtioiden rajat ylittävän 

verkkokaupan transaktioita. Lisäksi 

tarvitaan yhteensovitettuja toimia, jotta 

uusi sähköinen sisältö on rajoituksetta 

myös vammaisten saatavilla. Sen vuoksi on 
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esteettömyysvaatimukset digitaalisten 

sisämarkkinoiden koko laajuudelta ja 

varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset 

heidän kykyihinsä katsomatta voivat 

hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista 

eduista. 

tarpeen yhdenmukaistaa 

esteettömyysvaatimukset digitaalisten 

sisämarkkinoiden koko laajuudelta ja 

varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset 

heidän kykyihinsä katsomatta voivat 

hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista 

eduista. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyydestä, mikä ilman 

unionin toimia kuitenkin johtaisi entistä 

suurempiin eroihin kansallisten säännösten 

välillä. 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä tuotteiden, 

palvelujen sekä tavaroiden ja palvelujen 

tarjoamiseen liittyvän rakennetun 

ympäristön esteettömyydestä, mikä ilman 

unionin toimia kuitenkin johtaisi entistä 

suurempiin eroihin kansallisten säännösten 

välillä. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Komission tiedonannossa 

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: 

uudistettu sitoutuminen esteettömään 

Eurooppaan”33 vahvistetaan 

vammaisyleissopimuksen mukaisesti 

esteettömyys yhdeksi sen kahdeksasta 

toiminta-alasta. Sen tavoitteena on taata 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyys. 

(15) Komission tiedonannossa 

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: 

uudistettu sitoutuminen esteettömään 

Eurooppaan”33 vahvistetaan 

vammaisyleissopimuksen mukaisesti 

esteettömyys yhdeksi sen kahdeksasta 

toiminta-alasta ja perusedellytykseksi 

yhteiskuntaan osallistumiselle. Sen 

tavoitteena on taata tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyys. 

__________________ __________________ 
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33 COM(2010)0636. 33 COM(2010)0636. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta tuote tai palvelu voidaan 

luokitella esteettömäksi vammaisten ja 

ikääntyneiden osalta, sen on täytettävä 

3 artiklassa määritellyt ja liitteessä I 

luetellut esteettömyysvaatimukset. 

Verkkokauppaa koskevia 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan myös 

tämän direktiivin 1 artiklan 2 kohdan 

a-e alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 

myyntiin verkossa. 

(17) Jokaista tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta tai 

palvelua varten olisi oltava saatavilla 

esteettömyysraportti, jossa selvitetään, 

mitkä 3 artiklassa määritellyt ja liitteessä 

I luetellut esteettömyysvaatimukset on 

pantu täytäntöön, jotta kyseinen tuote tai 

palvelu voidaan luokitella esteettömäksi 

vammaisten ja ikääntyneiden osalta. 

Esteettömyysraportti on luettelo tai esitys 

esteettömyysominaisuuksista ja osa 

liitteen II mukaista tuotteen yleistä 

kuvausta ja liitteen III mukaista palvelun 

yleistä kuvausta. Verkkokauppaa koskevia 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan myös 

tämän direktiivin 1 artiklan 2 kohdan 

a-e alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 

myyntiin verkossa. 

 

Tarkistus  11 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava niin, että ne aiheuttavat 

talouden toimijoille ja jäsenvaltioille 

mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä 

olisi erityisesti sovellettava ainoastaan 

huolellisesti valikoituihin tuotteisiin ja 

palveluihin. 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava niin, että kaikki 

toimintarajoitteiset henkilöt, myös 

vammaiset henkilöt, voivat käyttää 

täysipainoisesti tämän direktiivin piiriin 

kuuluvia tuotteita, palveluja ja 

infrastruktuuria. 

Esteettömyysvaatimukset olisi otettava 

käyttöön niin, että niistä aiheutuu 

mahdollisimman pieni rasite talouden 

toimijoille ja jäsenvaltioille. 
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Tarkistus  12 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Rakennettua ympäristöä koskevat 

yhtenäiset esteettömyysvaatimukset 

voisivat joissakin tapauksissa helpottaa 
asiaa koskevien palvelujen ja vammaisten 

vapaata liikkuvuutta. Sen vuoksi 

jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 

perusteella määrätä, että rakennetun 

ympäristön, jota käytetään tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen tarjoamiseen, on täytettävä 

liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. 

(23) Rakennettua ympäristöä koskevat 

yhtenäiset esteettömyysvaatimukset ovat 

tärkeitä tuotteita varten ja olennaisia 

palveluiden esteettömyyden 

varmistamiseksi ja niillä olisi helpotettava 
asiaa koskevien palvelujen ja vammaisten 

vapaata liikkuvuutta. Sen vuoksi 

jäsenvaltiot velvoitetaan tämän direktiivin 

perusteella määräämään 

kokonaisvaltaisesti, että rakennetun 

ympäristön, jota käytetään tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen tarjoamiseen, on täytettävä 

liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. 

 

Tarkistus  13 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Kun määritetään ja luokitellaan 

vammaisten henkilöiden tarpeita, jotka on 

tarkoitus täyttää kyseisen tuotteen tai 

palvelun avulla, universaalin 

suunnittelun käsitettä olisi tarkasteltava 

vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskevan YK:n yleissopimuksen 9 artiklaa 

koskeva yleiskommentti nro 21 a (2014) 

huomioon ottaen. 

 __________________ 

 1 a https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/

PDF/G1403313.pdf?OpenElement 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 

kuuluvien talouden toimijoiden olisi 

varmistettava, että ne asettavat saataville 

markkinoille ainoastaan sellaisia tuotteita, 

jotka ovat tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimusten mukaisia. On 

tarpeen säätää selkeästä ja oikeasuhteisesta 

velvollisuuksien jakautumisesta, joka 

vastaa kunkin toimijan tehtävää toimitus- 

ja jakeluprosessissa. 

(28) Kaikkien toimitus- ja jakeluketjuun 

kuuluvien talouden toimijoiden olisi 

varmistettava, että ne asettavat saataville 

markkinoille ainoastaan sellaisia tuotteita, 

jotka ovat tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimusten mukaisia, 

raportointivaatimukset mukaan lukien. 

On tarpeen säätää selkeästä ja 

oikeasuhteisesta velvollisuuksien 

jakautumisesta, joka vastaa kunkin 

toimijan tehtävää toimitus- ja 

jakeluprosessissa. 

 

Tarkistus  15 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) Tässä direktiivissä olisi 

noudateltava ”pienet ensin” -periaatetta 

ja otettava huomioon pk-yrityksille 

aiheutuva hallinnollinen rasite. Tämän 

direktiivin olisi sisällettävä vain muutamia 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

koskevia sääntöjä, ja siinä olisi 

vahvistettava suojalausekkeet talouden 

toimijoita varten. Siinä ei siten säädetä 

yleisistä poikkeus- ja erityisjärjestelyistä 

kyseisiä yrityksiä varten. Näin ollen 

laadittaessa sääntöjä kaikkein 

asianmukaisimpien 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen valitsemista ja 

toteuttamista varten olisi otettava 

huomioon pk-yritysten tilanne, ja 

esteettömyysvaatimusten 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyvät velvoitteet olisi rajattava 

sellaisiksi, ettei niistä aiheudu pk-

(37) Tämän direktiivin olisi oltava 

pitkälle menevä ja siinä olisi otettava 

huomioon myös pk-yrityksille aiheutuva 

hallinnollinen ja taloudellinen rasite. Sen 

olisi sisällettävä täsmällisiä ja tehokkaita 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

koskevia sääntöjä. 

Vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä koskeviin sääntöihin 

myönnettäviä poikkeuksia olisi tulkittava 

tiukasti tämän direktiivin mukaisesti. Näin 

ollen laadittaessa sääntöjä kaikkein 

asianmukaisimpien 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen valitsemista ja 

toteuttamista varten olisi otettava 

huomioon pk-yritysten tilanne, ja 

esteettömyysvaatimusten 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyvät velvoitteet olisi rajattava 

sellaisiksi, ettei niistä aiheudu pk-
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yrityksille kohtuutonta rasitetta. Lisäksi 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

toiminnassaan otettava riittävällä tavalla 

huomioon yritysten koko ja kyseisen 

tuotannon luonne (pienet sarjat tai muu 

kuin sarjatuotanto), eikä niiden pitäisi tässä 

yhteydessä luoda tarpeettomia esteitä pk-

yrityksille eikä laiminlyödä yleisen edun 

suojaamista. 

yrityksille kohtuutonta rasitetta. Lisäksi 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

toiminnassaan otettava riittävällä tavalla 

huomioon yritysten koko ja kyseisen 

tuotannon luonne (pienet sarjat tai muu 

kuin sarjatuotanto), eikä niiden pitäisi tässä 

yhteydessä luoda tarpeettomia esteitä pk-

yrityksille eikä laiminlyödä yleisen edun 

suojaamista. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Jotta vaatimustenmukaisuuden 

arviointi sovellettavien vaatimusten osalta 

olisi helpompaa, on tarpeen säätää 

vaatimustenmukaisuusolettamasta 

sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka 

vastaavat vapaaehtoisia 

yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 

hyväksytty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201239 

mukaisesti tarkoituksena ilmaista 

yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kyseisiä 

vaatimuksia varten. Komissio on jo antanut 

Euroopan standardointiorganisaatioille 

useita esteettömyyttä koskevia 

standardointipyyntöjä, joilla on merkitystä 

yhdenmukaistettujen standardien 

valmistelun kannalta. 

(39) Jotta vaatimustenmukaisuuden 

arviointi sovellettavien esteettömyyttä 

koskevien vaatimusten osalta olisi 

helpompaa, on tarpeen säätää 

vaatimustenmukaisuusolettamasta 

sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka 

vastaavat vapaaehtoisia 

yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 

hyväksytty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201239 

mukaisesti tarkoituksena ilmaista 

yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kyseisiä 

vaatimuksia varten. Komissio on jo antanut 

Euroopan standardointiorganisaatioille 

useita esteettömyyttä koskevia 

standardointipyyntöjä, joilla on merkitystä 

yhdenmukaistettujen standardien 

valmistelun kannalta. 

__________________ __________________ 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2012, 

eurooppalaisesta standardoinnista, 

neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 

93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 

95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 

2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 

2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston 

päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2012, 

eurooppalaisesta standardoinnista, 

neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 

93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 

95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 

2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 

2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston 

päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston päätöksen 

N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL 

L 316, 14.11.2012, s. 12). 

parlamentin ja neuvoston päätöksen 

N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL 

L 316, 14.11.2012, s. 12). 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(40) Yhdenmukaistettujen standardien 

puuttuessa ja jos se on markkinoiden 

yhdenmukaistamiseksi tarpeen, komission 

olisi voitava antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan yhtenäiset tekniset eritelmät 

tässä direktiivissä asetettuja 

esteettömyysvaatimuksia varten. 

(40) Yhdenmukaistettujen standardien 

puuttuessa ja jos se on markkinoiden 

yhdenmukaistamiseksi välttämätöntä, 

komission olisi voitava antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan yhtenäiset tekniset eritelmät 

tässä direktiivissä asetettuja 

esteettömyysvaatimuksia varten.  

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(42) Tuotteiden 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osalta 

tässä direktiivissä olisi käytettävä 

päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä II 

kuvattua sisäisen tuotannonvalvonnan 

menettelyä (moduuli A), koska sen avulla 

talouden toimijat voivat osoittaa ja 

toimivaltaiset viranomaiset varmistaa 

ilman kohtuutonta rasitetta, että 

markkinoilla saataville asetettavat tuotteet 

täyttävät esteettömyysvaatimukset. 

(42) Tuotteiden 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osalta 

tässä direktiivissä olisi käytettävä 

päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä II 

kuvattua sisäisen tuotannonvalvonnan 

menettelyä (moduuli A), koska sen avulla 

talouden toimijat voivat osoittaa ja 

toimivaltaiset viranomaiset varmistaa 

ilman kohtuutonta rasitetta, että 

markkinoilla saataville asetettavat tuotteet 

täyttävät esteettömyysvaatimukset, jotka 

ovat valmistajan laatiman kyseisen 

laitteen esteettömyysominaisuuksia 

koskevan raportin mukaisia. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 44 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(44) CE-merkintä osoittaa, että tuote on 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukainen, ja se on näkyvä seuraus koko 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessista laajassa merkityksessä. 

Tässä direktiivissä olisi noudatettava 

CE-merkintään sovellettavia yleisiä 

periaatteita, joista säädetään tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 765/200840. 

(44) CE-merkintä osoittaa, että tuote on 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukainen, ja se on näkyvä seuraus koko 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessista laajassa merkityksessä. 

Tässä direktiivissä olisi noudatettava 

CE-merkintään sovellettavia yleisiä 

periaatteita, joista säädetään Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 765/200840. Jäsenvaltioiden olisi 

vaihdettava esteettömien tuotteiden ja 

palvelujen arviointiprosesseja koskevia 

hyviä käytäntöjä ja tiedotettava toisilleen 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen alan 

asiantuntijoiden saatavuudesta 

yhteistyössä esteettömyyden alalla 

toimivien ja vammaisia henkilöitä 

edustavien kattojärjestöjen kanssa. 

__________________ __________________ 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 

9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 

218, 13.8.2008, s. 30). 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 

9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 

218, 13.8.2008, s. 30). 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

-1 artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 artikla 

 Tavoitteet 

 Sisämarkkinoiden toiminnan 

edistämiseksi tämän direktiivin 

tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen vapaan 
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liikkuvuuden esteet. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät; 

a) yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät sekä käyttöliittymän 

avulla toimivat kodinkoneet, joissa 

hyödynnetään tieto- ja 

viestintätekniikkaa; 

 

Tarkistus  22 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivat 

b) itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivat laitteet, kuten 

i) pankkiautomaatit, i) pankkiautomaatit, 

 ii) maksupäätteet, 

ii) matkalippuautomaatit, iii) matkalippuautomaatit, 

iii) lähtöselvitysautomaatit; iv) lähtöselvitysautomaatit. 

 

Tarkistus  23 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Audiovisuaaliset mediapalvelut ja 

niihin liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti 

b) Audiovisuaaliset mediapalvelut, 

kaupalliset ja julkisin varoin rahoitetut 

tiedotusvälineet ja uutisverkkosivustot 

sekä niihin liittyvät kuluttajalaitteet, joissa 

on kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti 
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Tarkistus  24 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut; 

c) lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut ja 

niihin liittyvä infrastruktuuri; 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) ’universaalilla suunnittelulla’ tai 

’kaikkia palvelevalla suunnittelulla’ 

tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja 

palvelujen sellaista suunnittelua, että kaikki 

ihmiset voivat käyttää niitä 

mahdollisimman laajasti ilman 

mukautuksen tai erikoissuunnittelun 

tarvetta; määritelmä ei sulje pois 

apuvälineitä, joita tietyt 

toimintarajoitteisten henkilöiden ryhmät, 

mukaan lukien vammaiset, mahdollisesti 

tarvitsevat; 

(2) ’universaalilla suunnittelulla’ tai 

’kaikkia palvelevalla suunnittelulla’ 

tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja 

palvelujen sellaista suunnittelua, että kaikki 

ihmiset voivat käyttää niitä 

mahdollisimman laajasti ilman 

mukautuksen tai erikoissuunnittelun 

tarvetta; määritelmä ei sulje pois 

apuvälineitä, joita tietyt henkilöryhmät, 

mukaan lukien vammaiset, mahdollisesti 

tarvitsevat; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) ’tuotteella’ ainetta, valmistetta tai 

tavaraa, joka on valmistettu 

tuotantoprosessissa ja joka ei ole ruokaa, 

rehua, elävä kasvi tai eläin taikka 

ihmisestä, kasvista tai eläimestä peräisin 

oleva tuote, joka liittyy suoraan niiden 

tulevaan lisääntymiseen; 

(5) ’tuotteella’ ainetta, valmistetta tai 

tavaraa, joka on valmistettu 

tuotantoprosessissa ja joka ei ole ruokaa, 

rehua, elävä kasvi tai eläin taikka 

ihmisestä, kasvista tai eläimestä peräisin 

oleva tuote, joka liittyy suoraan niiden 

tulevaan lisääntymiseen, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2001/95/EY46 a mukaisesti ja 
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tässä direktiivissä esitetyt poikkeukset 

huomioon ottaen; 

 _____________________________ 

 46 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä 

joulukuuta 2001, yleisestä 

tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 

15.1.2002, s. 4). 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) ’palveluntarjoajalla’ luonnollista 

henkilöä, joka on unionin kansalainen, 

tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 56 artiklassa tarkoitettua 

oikeushenkilöä, jonka sääntömääräinen 

kotipaikka on unionissa, ja joka tarjoaa 

tai tuottaa tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvan palvelun; 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) ’verkkokaupalla’ tuotteiden ja 

palvelujen myyntiä verkossa. 

(21) ’verkkokaupalla’ tuotteiden ja 

palvelujen myyntiä verkossa, myös 

verkkomyynnin tarjoamisen edellyttämiä 

kolmansien tarjoamia osatekijöitä. 

 

Tarkistus  29 

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) ’avustavalla teknologialla’ osaa, 

laitetta tai tuotejärjestelmää, jota 

käytetään toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten 

henkilöiden, toiminnallisten valmiuksien 

lisäämiseen, ylläpitämiseen tai 

parantamiseen; 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 b) ’esteettömyyspalvelulla’ 

selostuksen ja kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitetun tekstityksen 

kaltaista palvelua, jolla parannetaan 

audiovisuaalisen sisällön saatavuutta 

vammaisille henkilöille; 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 c) ’selostuksella’ vuoropuheluun 

lomitettua ylimääräistä kerrontaa, jossa 

kuvataan audiovisuaalisen median 

visuaalisen sisällön merkittäviä seikkoja, 

joita ei voi ymmärtää pelkän ääniraidan 

perusteella; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 d alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (21 d) ’kuuroille ja huonokuuloisille 

tarkoitetulla tekstityksellä’ puheen ja 

muun mediasisällön ymmärtämiseen 

tarvittavan ääni-informaation kuvaamista 

synkronoituna visuaalisena tekstinä; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 e) ’puhutulla tekstityksellä’ tai 

’äänitekstityksellä’ tekstityksen lukemista 

ääneen kansallisella kielellä, kun puhe on 

vieraskielistä; 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 f) ’reaaliaikaisella tekstityksellä’ 

viestintää, jossa teksti siirretään siten, että 

merkit siirretään lähetyspäätteellä sitä 

mukaa kuin ne kirjoitetaan, jolloin 

käyttäjä havaitsee viestinnän luonteeltaan 

jatkuvana; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 g alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 g) ’ohjelmistotyökalulla’ ohjelmistoa 

tai ohjelmistokomponenttien kokoelmaa, 

jota tekijät voivat käyttää yksin tai 

yhdessä luodakseen tai muokatakseen 
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sisältöä muiden, myös muiden tekijöiden, 

käyttöön; 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 h alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 h) ’välityspalveluilla’ tulkkien 

ylläpitämiä puhelinpalveluita tai 

tulkkausohjelmistoja, joiden avulla 

kuurot tai huonokuuloiset taikka 

puhevammaiset henkilöt voivat viestiä 

tulkin (tulkkausohjelmiston) välityksellä 

puhelimitse sellaisen henkilön kanssa, 

jonka kuulo/viestiminen vastaa 

toiminnallisesti vammattoman henkilön 

kuuloa; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Yleiskäyttöisten tietokonelaitteiden 

ja käyttöjärjestelmien on täytettävä 

liitteessä I olevassa I jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

2. Yleiskäyttöisten tietokonelaitteiden 

ja käyttöjärjestelmien sekä käyttöliittymän 

avulla toimivien kodinkoneiden, joissa 

hyödynnetään tieto- ja 

viestintätekniikkaa, on täytettävä liitteessä 

I olevassa I jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien on täytettävä 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien sekä 
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liitteessä I olevassa II jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

maksupäätteiden on täytettävä liitteessä I 

olevassa II jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  39 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Puhelinpalveluiden, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa III jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

4. Puhelinpalveluiden, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa III jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava vähintään yhden teksti- ja 

yhden videopohjaisen välityspalvelun 

saatavuus koko jäsenvaltion alueella 

yhteistyössä palvelun käyttäjien 

järjestöjen sekä vammaisjärjestöjen 

kanssa sekä varmistettava, että 

välityspalvelut ovat toiminnallisesti 

yhteensopivia puhelinpalvelujen kanssa. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 

että kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten pelastuspalvelujen yhteydessä 

on käytettävissä ääni- ja kuvaviestintä 

sekä reaaliaikainen tekstiviestintä (”total 

conversation”, eli eri viestintämuotojen 

täydelliseen interaktiivisuuteen perustuva 

lähestymistapa). 

 

Tarkistus  40 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5 Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

ja niihin liittyvien kuluttajapäätelaitteiden, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa IV jaksossa vahvistetut 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen, 

kaupallisten ja julkisin varoin 

rahoitettujen tiedotusvälineiden ja 

uutisverkkosivustojen sekä niihin liittyvien 

kuluttajapäätelaitteiden, joissa on 
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vaatimukset. kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti, on 

täytettävä liitteessä I olevassa IV jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  41 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 EU:ssa lähetystoimintaa harjoittavien 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien on 27 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuun päivämäärään mennessä 

huolehdittava palvelujen saatavuudesta 

seuraavasti: 

 – vähintään 75 prosentissa kaikista 

ohjelmista on saatavilla kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitettu tekstitys; 

 – vähintään 75 prosentissa kaikista 

ohjelmista, joissa on kansallinen tekstitys, 

on myös puhuttu tekstitys; 

 – vähintään 5 prosentissa kaikista 

ohjelmista on selostus; 

 – vähintään 5 prosentissa kaikista 

ohjelmista on viittomakielen tulkkaus. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen 

sekä verkkosivujen, mobiililaitepohjaisten 

palvelujen, älykkään lipunmyynnin, 

tosiaikatietojen, itsepalvelupäätteiden, 

matkalippuautomaattien ja 

lähtöselvitysautomaattien, joita käytetään 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa V jaksossa 

6. Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen 

henkilöliikenneinfrastruktuurin, -

palvelujen sekä verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten palvelujen, älykkään 

lipunmyynnin, tosiaikatietojen, 

itsepalvelupäätteiden, 

matkalippuautomaattien ja 

lähtöselvitysautomaattien, joita käytetään 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen, on 
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vahvistetut vastaavat vaatimukset. täytettävä liitteessä I olevassa V ja 

X jaksossa vahvistetut vastaavat 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Pankkipalvelujen, verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten pankkipalvelujen ja 

itsepalvelupäätteiden, mukaan lukien 

pankkiautomaatit, joita käytetään 

pankkipalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa VI jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

7. Pankkipalvelujen, verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten pankkipalvelujen, 

maksupäätteiden ja itsepalvelupäätteiden, 

mukaan lukien pankkiautomaatit, joita 

käytetään pankkipalvelujen tarjoamiseen, 

on täytettävä liitteessä I olevassa 

VI jaksossa vahvistetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 9 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Käyttäjien tuottama sisältö vapautetaan 

liitteessä I olevassa VIII jaksossa 

vahvistetuita vaatimuksista, mutta 

laadintatyökalujen on oltava esteettömiä 

vammaisille henkilöille ja helpotettava 

tässä direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 

mukaisen esteettömän sisällön tuottamista 

sähköisesti. 

 

Tarkistus  45 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Jäsenvaltiot voivat päättää 

kansallisten olojen mukaan, onko 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että rakennettu ympäristö, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 
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mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset, voi 

käyttää niitä. 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennettu ympäristö, jota 

käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, sekä 

puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskukset ja kaupat 

täyttävät liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset, voi 

käyttää niitä. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun tuotteen vaatimustenmukaisuus 

sovellettavien esteettömyysvaatimusten 

suhteen on osoitettu tällaisella 

menettelyllä, valmistajien on laadittava 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 

kiinnitettävä CE-merkintä. 

Kun tuotteen vaatimustenmukaisuus 

sovellettavien esteettömyysvaatimusten 

suhteen on osoitettu tällaisella 

menettelyllä, valmistajien on laadittava 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 

kiinnitettävä CE-merkintä. Lisäksi 

esteettömyys on merkittävä niihin 

selkeästi, esimerkiksi ilmaisulla ”esteetön 

tuote”. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Valmistajien on pidettävä kirjaa 

valituksista, vaatimustenvastaisista 

tuotteista ja tuotteiden palautuksista sekä 

pidettävä jakelijat ajan tasalla kaikesta 

tällaisesta seurannasta. 

4. Valmistajien on pidettävä kirjaa 

yksilöityihin vammaisten henkilöiden 

ryhmiin viittaavista valituksista, 

vaatimustenvastaisista tuotteista ja 

tuotteiden palautuksista sekä pidettävä 

jakelijat ajan tasalla kaikesta tällaisesta 

seurannasta. 
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Tarkistus  48 

 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet ja 

turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion 

määräämällä kielellä, jota kuluttajat ja 

muut loppukäyttäjät ymmärtävät vaivatta. 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet ja 

turvallisuustiedot esteettömissä ja 

moninaisissa muodoissa ja kyseisen 

jäsenvaltion määräämällä kielellä, jota 

kuluttajat ja muut loppukäyttäjät 

ymmärtävät vaivatta. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai 

joilla on syytä olettaa, ettei niiden 

markkinoille saattama tuote ole tämän 

direktiivin mukainen, on välittömästi 

ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin 

toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

vetämiseksi pois tai palauttamiseksi 

tarpeen mukaan. Lisäksi jos tuote 

aiheuttaa riskin esteettömyydelle, 

valmistajien on välittömästi tiedotettava 

asiasta niiden jäsenvaltioiden asiasta 

vastaaville toimivaltaisille kansallisille 

viranomaisille, joissa ne asettivat tuotteen 

saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 

tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 

ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä. 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai 

joilla on syytä olettaa, ettei niiden 

markkinoille saattama tuote ole tämän 

direktiivin mukainen, on välittömästi 

ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin 

toimenpiteisiin kyseisen tuotteen 

saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 

vetämiseksi pois tai palauttamiseksi 

tarpeen mukaan. Lisäksi jos 

esteettömyyden puute on tuotteelle 

ominaista, valmistajien on välittömästi 

tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 

asiasta vastaaville toimivaltaisille 

kansallisille viranomaisille, joissa ne 

asettivat tuotteen saataville, ja ilmoitettava 

yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 

vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 

korjaavista toimenpiteistä. 
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Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ennen tuotteen saattamista 

markkinoille tuojien on varmistettava, että 

valmistaja on tehnyt liitteessä II 

vahvistetun vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn. Niiden on 

varmistettava, että valmistaja on laatinut 

mainitussa liitteessä vaaditut tekniset 

asiakirjat, että tuotteeseen on kiinnitetty 

CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut 

asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 

5 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä 

vaatimuksia. 

2. Ennen tuotteen saattamista 

markkinoille tuojien on varmistettava, että 

valmistaja on tehnyt liitteessä II 

vahvistetun vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn, joka perustuu 

valmistajan esteettömyysraporttiin. Niiden 

on varmistettava, että valmistaja on laatinut 

mainitussa liitteessä vaaditut tekniset 

asiakirjat, että tuotteeseen on kiinnitetty 

CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut 

asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 

5 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä 

vaatimuksia. 

 

Tarkistus  51 

 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Palveluntarjoajien on laadittava 

tarvittavat tiedot liitteen III mukaisesti ja 

selitettävä niissä, miten palvelut täyttävät 

3 artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset. Nämä tiedot on 

asetettava yleisön saataville kirjallisesti ja 

suullisesti, myös siten, että ne ovat 

esteettömästi toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden saatavilla. 

Palveluntarjoajien on säilytettävä tietoja 

niin kauan kuin asianomaista palvelua 

tarjotaan. 

2. Palveluntarjoajien on laadittava 

tarvittavat tiedot liitteen III mukaisesti ja 

selitettävä niissä, miten niiden palvelut 

täyttävät 3 artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset. Nämä tiedot on 

asetettava yleisön saataville esteettömissä 

ja moninaisissa muodoissa. 

Palveluntarjoajien on säilytettävä tietoja 

niin kauan kuin asianomaista palvelua 

tarjotaan. 
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Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Palveluntarjoajien on varmistettava, 

että käytössä on menettelyt sen 

takaamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset täyttyvät koko 

sen ajan, kun palvelua tarjotaan. 

Palveluntarjoajien on otettava riittävällä 

tavalla huomioon muutokset palvelun 

tarjoamisen ominaispiirteissä ja 3 artiklassa 

tarkoitetuissa esteettömyysvaatimuksissa. 

Vaatimustenvastaisuustapauksissa 

palveluntarjoajien on toteutettava 

tarvittavat korjaavat toimenpiteet palvelun 

saattamiseksi 3 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten mukaiseksi. 

3. Palveluntarjoajien on varmistettava, 

että käytössä on menettelyt sen 

takaamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset täyttyvät koko 

sen ajan, kun palvelua tarjotaan, ja että 

kaikki vammaisten henkilöiden ryhmät 

voivat mahdollisuuksien mukaan ja 

palveluntarjoajien tarjoaman valikoiman 

rajoissa käyttää saatavilla olevia 

palveluja, jotka täyttävät heidän 

esteettömyyteen liittyvät tarpeensa. 

Palveluntarjoajien on otettava riittävällä 

tavalla huomioon muutokset palvelun 

tarjoamisen ominaispiirteissä ja 3 artiklassa 

tarkoitetuissa esteettömyysvaatimuksissa. 

Vaatimustenvastaisuustapauksissa 

palveluntarjoajien on toteutettava 

tarvittavat korjaavat toimenpiteet palvelun 

saattamiseksi 3 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten mukaiseksi. 

 

Tarkistus  53 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät muuta merkittävästi 

tuotteen tai palvelun jotakin näkökohtaa tai 

ominaispiirrettä, minkä seurauksena 

tuotteen tai palvelun perusluonne 

muuttuisi. 

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia on sovellettava 

siinä määrin kuin ne eivät muuta 

merkittävästi tuotteen tai palvelun jotakin 

näkökohtaa tai ominaispiirrettä, minkä 

seurauksena kyseisen tuotteen tai palvelun 

perusluonne muuttuisi jollakin tavalla. 

Valmistaja voi päättää täyttää 

esteettömyysvaatimukset sisällyttämällä 

yhteensopivia kolmannen osapuolen 

komponentteja, mikäli sisällytetystä 

komponentista tulee erottamaton osa 

tuotetta eikä se aiheuta käyttäjälle 
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lisäkustannuksia. 

 

Tarkistus  54 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa 

verrattuna arvioon vammaisille 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon 

tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja 

käytön kesto. 

b) arvioidut lisäkustannukset ja -

hyödyt verrattuna arvioon 

toimintarajoitteisille henkilöille ja 
vammaisille aiheutuvasta hyödystä ottaen 

huomioon tietyn tuotteen tai palvelun 

käyttötiheys ja käytön kesto. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, 

jos se kompensoidaan muista lähteistä kuin 

talouden toimijan omista varoista 

riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai 

yksityisestä rahoituksesta. 

4. Rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, 

jos se kompensoidaan muista lähteistä kuin 

talouden toimijan omista varoista 

riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai 

yksityisestä rahoituksesta. 

Ensisijaisuuden, aikataulun tai tiedon 

puutetta ei pidetä oikeutettuna perusteena 

kohtuuttomaan rasitukseen vetoamiselle. 

 

Tarkistus  56 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

tuotteiden tai palveluiden 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

perusteellinen muutos tai kohtuuton rasite, 

tekee talouden toimija. 

5. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

tuotteiden tai palveluiden 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

perusteellinen muutos tai kohtuuton rasite, 

tekee talouden toimija yhteistyössä 

käyttäjäjärjestöjen ja kansallisen 
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markkinavalvontaviranomaisen 

esteettömyysvaatimusten alan 

asiantuntijoiden kanssa. 

 

Tarkistus  57 

 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Ilmoitukseen on sisällyttävä 3 kohdassa 

tarkoitettu arviointi. Mikroyritykset 

vapautetaan tästä ilmoitusvaatimuksesta, 

mutta niiden on asianomaisen 

markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä 

kyettävä toimittamaan asiaa koskevat 

asiakirjat. 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Ilmoitukseen on sisällyttävä 3 kohdassa 

tarkoitettu arviointi. Jotta 

poikkeusjärjestelyä voidaan soveltaa, 

markkinavalvontaviranomaisen on 

tarkistettava kaikki 

vaatimustenmukaisuusarvioinnit, ellei 

talouden toimija ole toimittanut 

markkinavalvontaviranomaisen 

virallisesti tunnustaman riippumattoman 

kolmannen osapuolen arviointia. 
Mikroyritykset vapautetaan tästä 

ilmoitusvaatimuksesta, mutta niiden on 

asianomaisen 

markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä 

kyettävä toimittamaan asiaa koskevat 

asiakirjat. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Asianomaisten sidosryhmien, 

vammaiset henkilöt, vammaisjärjestöt ja 

markkinavalvontaviranomaiset mukaan 

luettuina, välille on luotava jäsennelty 
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vuoropuhelu, jonka avulla varmistetaan, 

että poikkeuksien arviointia varten 

otetaan käyttöön asianmukaiset ja 

johdonmukaiset periaatteet. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Jäsenvaltioita kannustetaan 

tarjoamaan mikroyrityksille kannustimia 

ja opastusta tämän direktiivin 

täytäntöönpanon helpottamiseksi. 

Menettelyt ja ohjeet on kehitettävä 

kuullen asianomaisia sidosryhmiä, myös 

vammaisia henkilöitä ja 

vammaisjärjestöjä. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos jonkin jäsenvaltion 

markkinavalvontaviranomaiset ovat 

ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen 

(EY) N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai 

jos markkinavalvontaviranomaisilla on 

riittävä syy olettaa, että tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluva tuote aiheuttaa 

tämän direktiivin kattamiin 

esteettömyysnäkökohtiin liittyvän riskin, 

niiden on tehtävä asianomaista tuotetta 

koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä 

direktiivissä säädetyt vaatimukset. 

Asianomaisten talouden toimijoiden on 

tehtävä täysimittaista yhteistyötä 

markkinavalvontaviranomaisten kanssa. 

Jos jonkin jäsenvaltion 

markkinavalvontaviranomaiset ovat 

ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen 

(EY) N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai 

jos markkinavalvontaviranomaisilla on 

riittävä syy olettaa, että tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvalle tuotteelle on 

jollakin tavoin selvästi ja ratkaisevasti 

ominaista tässä direktiivissä tarkoitetun 

esteettömyyden puute, niiden on tehtävä 

asianomaista tuotetta koskeva arviointi, 

joka kattaa kaikki tässä direktiivissä 

säädetyt vaatimukset. Asianomaisten 

talouden toimijoiden on tehtävä 

täysimittaista yhteistyötä 

markkinavalvontaviranomaisten kanssa. 
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Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) tarvittaessa kaikkeen unionin 

lainsäädäntöön tai vammaisten 

henkilöiden esteettömyyteen viittaaviin 

unionin lainsäädännön säännöksiin. 

 

Tarkistus  62 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa 

verrattuna arvioon vammaisille 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon 

tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja 

käytön kesto. 

b) arvioidut lisäkustannukset ja -

hyödyt verrattuna arvioon 

toimintarajoitteisille henkilöille, myös 

vammaisille henkilöille, aiheutuvasta 

hyödystä ottaen huomioon tietyn tuotteen 

tai palvelun käyttötiheys ja käytön kesto. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

21 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

kohtuuton rasite, tekevät asianomaiset 

toimivaltaiset viranomaiset. 

3. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

21 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

kohtuuton rasite, tekevät asianomaiset 

toimivaltaiset viranomaiset. 

Ensisijaisuuden, ajan tai tiedon puutetta 

ei pidetä oikeutettuna perusteena 

kohtuuttomaan rasitukseen vetoamiselle. 
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Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos toimivaltainen viranomainen on 

soveltanut 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, sen on ilmoitettava siitä 

komissiolle. Ilmoitukseen on sisällyttävä 

2 kohdassa tarkoitettu arviointi. 

4. Jos toimivaltainen viranomainen on 

soveltanut 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, sen on ilmoitettava siitä 

komissiolle. Ilmoitukseen on sisällyttävä 

2 kohdassa tarkoitettu arviointi, ja se on 

asetettava yleisön saataville esteettömissä 

muodoissa. 

 

Tarkistus  65 

 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jos komissiolla on syytä epäillä 

asianomaisen toimivaltaisen 

viranomaisen päätöstä, komissio voi 

pyytää 25 artiklan 2a kohdassa 

tarkoitettua työryhmää antamaan 

lausunnon tämän artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetusta arvioinnista. 

 

Tarkistus  66 

 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kansalliset säännökset, joiden 

nojalla kuluttaja voi viedä asian 

tuomioistuimen tai toimivaltaisen 

hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jotta 

voidaan varmistaa tämän direktiivin 

täytäntöön panemiseksi annettujen 

kansallisten säännösten noudattaminen; 

a) kansalliset säännökset, joiden 

nojalla kuluttaja voi saatavilla olevan ja 

kattavan valitusmekanismin puitteissa 

viedä asian tuomioistuimen tai 

toimivaltaisen hallintoviranomaisen 

käsiteltäväksi, jotta voidaan varmistaa 

tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi 

annettujen kansallisten säännösten 
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noudattaminen; 

 

Tarkistus  67 

 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komissio perustaa kansallisten 

viranomaisten edustajista ja asianomaisia 

sidosryhmiä edustavien järjestöjen, myös 

vammaisjärjestöjen, edustajista koostuvan 

työryhmän varmistaakseen tässä 

direktiivissä asetettujen vaatimusten 

johdonmukaisen soveltamisen ja 

helpottaakseen 

markkinavalvontaviranomaisten välistä 

tietojenvaihtoa ja parhaiden käytänteiden 

vaihtoa. Työryhmä antaa lausunnon 

kyseisiä vaatimuksia koskevista 

perustelluista poikkeuksista, jos se on 

komission mielestä tarpeellista. 

 

Tarkistus  68 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 2 – I JAKSO – sarake 1 – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät 

yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät sekä käyttöliittymän 

avulla toimivat kodinkoneet, joissa 

hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa 

 

Tarkistus  69 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 2 – I JAKSO – sarake 2 – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 
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lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti: 

lukien vammaiset, 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 

esteettömissä ja moninaisissa 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 

 (i) täytettävä a alakohdassa säädetyt 

vaatimukset, 

 (ii) ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja että se sopii yhteen avustavien 

teknologioiden 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) se on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että se on 

ymmärrettävissä, havaittavissa ja 

hallittavissa, ja 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle;  

(ii) valmistajan on esitettävä tiedoissa 

luettelo palvelun 
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esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten avustavien 

teknologioiden kanssa, 

 (iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 (d) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten; ohjeiden on 

täytettävä seuraavat vaatimukset:  

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 

2 kohdan mukaisesti; 

(e) 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;  

(f) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

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

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien apuvälineiden ja 

avustavien teknologioiden kanssa, 

mukaan lukien kuulemiseen liittyvä 

teknologia, kuten kuulolaitteet, 

T-ohjelmat, sisäkorvaistutteet ja 

kuulemisen apuvälineet. 

 

Tarkistus  70 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 2 – I JAKSO – sarake 2 – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut: Tukipalvelujen 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja tuotteen 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 
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teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat 

vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  71 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 2 – I JAKSO – sarake 2 – 2 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymää ja toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset  

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta muun 

muassa seuraavasti: 

 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 (ii) kun kyseessä on kuuloon 

perustuvia viestintä- ja käyttötapoja 

hyödyntävä tuote, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi tiedotus- 

ja käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä, 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) jos tuote edellyttää käyttäjiltä 

puheen tuottoa, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjiltä puheen tuottoa; 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä ainakin yksi 

käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden 

näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää 

paremmin näköään, kuten joustava 
suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, 

joustavat keinot erottaa etualan 
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visuaaliset elementit taustasta ja säätää 

niitä sekä säätää joustavasti tarvittavaa 

näkyvyysaluetta; 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) jos tuote tarjoaa visuaalisen 

käyttötavan, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) jos tuote tarjoaa kuuloon 

perustuvia käyttötapoja, käyttäjän 

mahdollisuutta säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostettuja 

ääniominaisuuksia äänen selkeyden 

parantamiseksi, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, johon sisältyy 

tehostettuja ääniominaisuuksia, äänen 

selkeys ja voimakkuus mukaan luettuina, 

ja joustavat keinot erottaa etualan äänet 

taustaäänistä ja säätää niitä, kun ääni ja 

tausta ovat saatavilla erillisinä toistoina; 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 
hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(f) tapauksissa, joissa tuote edellyttää 

manuaalista toimintaa, tuotteessa on 

oltava yksi käyttötapa, jonka avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia 

tai käsivoimia, eivätkä useamman kuin 

yhden hallintatoiminnon käyttöä 

samanaikaisesti; 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 
(g) jos tuotteet ovat tuettomia tai 

asennettuja, niiden tieto- ja 

käyttöelementtien on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla tai käyttäjien on 

voitava sijoittaa laite ulottuville, myös 

käyttäjien, joiden ulottuvuus ja voima on 

rajoittunut; 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 

(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 (i) tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla yksinkertaistetaan ja 

helpotetaan sen käyttöä, myös silloin, kun 
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käyttäjällä on rajoittunut kognitiokyky; 

 (j) jos tuotteella on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sen on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla ylläpidetään käyttäjien 

yksityisyyttä, kun esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia käytetään. 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 3 – II JAKSO – sarake 1 – otsikko  

 

Komission teksti Tarkistus 

Itsepalvelupäätteet: pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit 

Itsepalvelupäätteet: pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit sekä 

maksupäätteet 

 

Tarkistus  73 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 3 – II JAKSO – sarake 2 – 1 kohta 

 

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, 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 

esteettömissä ja moninaisissa 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 (iv) riittävän suurta kirjasinkokoa, ja 
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ennakoitavia käyttöolosuhteita varten;  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 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

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

unionin tasolla saatavilla olevien 

apuvälineiden ja avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

 

Tarkistus  74 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 3 – II JAKSO – sarake 2 – 2 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja toiminnallisuuden 

suunnittelu  

 

2. Käyttöliittymää ja toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat esteettömiä 1 kohdan b ja 

c alakohdan mukaisesti, niiden 

suunnittelussa on soveltuvin osin otettava 

huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta muun 

muassa seuraavasti: 

 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 (ii) kun kyseessä on kuuloon 
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perustuvia viestintä- ja käyttötapoja 

hyödyntävä tuote, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi tiedotus- 

ja käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä, 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) jos tuote edellyttää käyttäjiltä 

puheen tuottoa, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjiltä puheen tuottoa; 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä ainakin yksi 

käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden 

näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää 

paremmin näköään, kuten joustava 
suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, 

joustavat keinot erottaa etualan 

visuaaliset elementit taustasta ja säätää 

niitä sekä säätää joustavasti tarvittavaa 

näkyvyysaluetta; 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) jos tuote tarjoaa visuaalisen 

käyttötavan, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen;  

(e) jos tuote tarjoaa kuuloon 

perustuvia käyttötapoja, käyttäjän 

mahdollisuutta säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostettuja 

ääniominaisuuksia äänen selkeyden 

parantamiseksi, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, johon sisältyy 

tehostettuja ääniominaisuuksia, äänen 

selkeys ja voimakkuus mukaan luettuina, 

ja joustavat keinot erottaa etualan äänet 

taustaäänistä ja säätää niitä, kun ääni ja 

tausta ovat saatavilla erillisinä toistoina; 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 
hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(f) tapauksissa, joissa tuote edellyttää 

manuaalista toimintaa, tuotteessa on 

oltava yksi käyttötapa, jonka avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia 

tai käsivoimia, eivätkä useamman kuin 
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yhden hallintatoiminnon käyttöä 

samanaikaisesti; 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 
(g) jos tuotteet ovat tuettomia tai 

asennettuja, niiden tieto- ja 

käyttöelementtien on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla tai käyttäjien on 

voitava sijoittaa laite ulottuville, myös 

käyttäjien, joiden ulottuvuus ja voima on 

rajoittunut; 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 
(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 (i) tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla yksinkertaistetaan ja 

helpotetaan sen käyttöä, myös silloin, kun 

käyttäjällä on rajoittunut kognitiokyky; 

 (j) jos tuotteella on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sen on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla ylläpidetään käyttäjien 

yksityisyyttä, kun esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia käytetään. 

 (k) tuote ei saa edellyttää, että 

esteettömyysominaisuus on päällä, jotta 

ominaisuutta tarvitseva käyttäjä voi ottaa 

sen käyttöön; 

 (l) kun oikea-aikaista vastausta 

edellytetään, käyttäjälle on ilmoitettava 

tästä visuaalisesti sekä kosketuksella tai 

äänellä, ja tälle on annettava 

mahdollisuus pidentää aikaa; 

 (m) tuotteen, myös sen hallittavien 

osien, kuten näppäinten ja ohjainten, on 

oltava hallittavia, niissä on oltava riittävä 

näppäinten ja ohjainten sekä niiden 

taustan välinen kontrasti ja niiden on 

oltava taktiilisesti erottuvia; 

 (n) kun tuotteeseen liittyy avaimia, 

lippuja tai kortteja, niiden orientaation on 

oltava taktiilisesti erotettavissa, jos 

orientaatiolla on merkitystä avaimen, 

lipun tai kortin käytölle; 
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 o) kun tuote hyödyntää käyttäjän 

biologisia ominaisuuksia, se ei saa 

perustua tietyn biologisen ominaisuuden 

käyttöön ainoana keinona tunnistaa 

käyttäjä tai hallita tuotetta. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 3 – II JAKSO – sarake 2 – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut: 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja tuotteen 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat käyttäjille, 

myös vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  76 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 4 – III JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 kohta  

 

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) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 
B kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(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 

(b) tiedot palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 
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esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

järjestelyistä on annettava moninaisissa ja 

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 se on 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden kanssa, 

(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, 

 (iv) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

(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 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 
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palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; 

 (i) jos palvelu tarjoaa kaksisuuntaista 

ääniviestintää, sen on myös tuettava 

reaaliaikaista tekstiä samanaikaisesti ja 

saman puhelun aikana; 

 (ii) jos palvelu tukee kaksisuuntaista 

viestintää ja palvelu on tarkoitettu 

käytettäväksi erityisesti välityspalvelujen 

kanssa, tukea on annettava äänelle, 

reaaliaikaiselle tekstille ja/tai videolle, 

erillään tai millaisena yhdistelmänä 

tahansa, sekä lähtevien että tulevien 

puhelujen yhteydessä; 

 (iii) jos palvelu tukee kaksisuuntaista 

viestintää ja on tarkoitettu käytettäväksi 

erityisesti hätäpalvelujen kanssa, tukea on 

annettava äänelle, reaaliaikaiselle 

tekstille ja/tai videolle, erillään tai 

millaisena yhdistelmänä tahansa, sekä 

lähtevien että tulevien puhelujen 

yhteydessä. 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 4 – III JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, myös 

vammaisille henkilöille. 
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Tarkistus  78 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 4 – III JAKSO – sarake 2 – B kohta – 1 kohta 

 

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, 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 

esteettömissä ja moninaisissa 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 

 (i) täytettävä a alakohdassa säädetyt 

vaatimukset, 

 (ii) ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja että se sopii yhteen avustavien 

teknologioiden 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:  
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(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) se on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että se on 

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 avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 (iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 (c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten; ohjeiden on 

täytettävä seuraavat vaatimukset:  

(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 avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 
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Tarkistus  79 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 4 – III JAKSO – sarake 2 – B kohta – 2 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymää ja toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset  

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta muun 

muassa seuraavasti: 

 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 (ii) kun kyseessä on kuuloon 

perustuvia viestintä- ja käyttötapoja 

hyödyntävä tuote, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi tiedotus- 

ja käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä, 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) jos tuote edellyttää käyttäjiltä 

puheen tuottoa, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjiltä puheen tuottoa; 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä ainakin yksi 

käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden 

näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää 

paremmin näköään, kuten joustava 
suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, 

joustavat keinot erottaa etualan 

visuaaliset elementit taustasta ja säätää 

niitä sekä säätää joustavasti tarvittavaa 

näkyvyysaluetta; 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon (d) jos tuote tarjoaa visuaalisen 

käyttötavan, sen on mahdollistettava 
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välittämistä varten; vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) jos tuote tarjoaa kuuloon 

perustuvia käyttötapoja, käyttäjän 

mahdollisuutta säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostettuja 

ääniominaisuuksia äänen selkeyden 

parantamiseksi, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, johon sisältyy 

tehostettuja ääniominaisuuksia, äänen 

selkeys ja voimakkuus mukaan luettuina, 

ja joustavat keinot erottaa etualan äänet 

taustaäänistä ja säätää niitä, kun ääni ja 

tausta ovat saatavilla erillisinä toistoina; 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta;  

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 
hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(f) tapauksissa, joissa tuote edellyttää 

manuaalista toimintaa, tuotteessa on 

oltava yksi käyttötapa, jonka avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia 

tai käsivoimia, eivätkä useamman kuin 

yhden hallintatoiminnon käyttöä 

samanaikaisesti; 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 
(g) jos tuotteet ovat tuettomia tai 

asennettuja, niiden tieto- ja 

käyttöelementtien on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla tai käyttäjien on 

voitava sijoittaa laite ulottuville, myös 

käyttäjien, joiden ulottuvuus ja voima on 

rajoittunut; 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 
(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 (i) tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla yksinkertaistetaan ja 

helpotetaan sen käyttöä, myös silloin, kun 

käyttäjällä on rajoittunut kognitiokyky; 

 (j) jos tuotteella on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sen on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla ylläpidetään käyttäjien 

yksityisyyttä, kun esteettömyyden 



 

PE597.391v02-00 164/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

varmistavia ominaisuuksia käytetään. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 4 – III JAKSO – sarake 2 – B kohta – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja tuotteen 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, myös 

vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  81 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 5 – IV JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 kohta  

 

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) 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 palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava moninaisissa ja 

esteettömissä muodoissa seuraavasti: 

(i) tietosisällön on oltava saatavilla (i) tiedot on asetettava saataville 
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tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka voidaan 

esittää eri tavoin ja useamman kuin 

yhden aistikanavan kautta, 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että ne ovat 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden kanssa, 

(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 ja 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin. 
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Tarkistus  82 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 5 – IV JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien on varmistettava vaiheittaisen 

ja kohtuullisen aikataulun pohjalta 

esteettömyyspalvelujen laatu kuullen 

käyttäjäjärjestöjä, mukaan lukien 

vammaisia henkilöitä edustavat järjestöt; 

jos palvelu tukee kaksisuuntaista 

viestintää ja palvelu on tarkoitettu 

käytettäväksi erityisesti välityspalvelujen 

kanssa, tukea on annettava äänelle, 

reaaliaikaiselle tekstille ja/tai videolle, 

erillään tai millaisena yhdistelmänä 

tahansa, sekä lähtevien että tulevien 

puhelujen yhteydessä. 

 (i) Palveluntarjoajien on 

varmistettava, että kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitettu tekstitys 

(SDH) synkronoidaan hyvin vastaavan 

videon kanssa siten, että tekstitys on 

luettavissa, täsmällistä ja kattavaa, jotta se 

vastaisi tehokkaasti äänitietoja. Tähän 

kuuluvat laatueritelmät, jotka kattavat 

ainakin kirjasinlajin ja -koon, käytettävät 

kontrastit ja värit sekä mahdollisuuksien 

mukaan tarvittavat vaatimukset, joilla 

varmistetaan, että käyttäjät hallitsevat 

kuuroille ja huonokuuloisille tarkoitettua 

tekstitystä. 

 (ii) Palveluntarjoajien on 

varmistettava, että selostus ja puhuttu 

tekstitys on synkronoitu hyvin vastaavan 

videon kanssa. Tähän kuuluvat 

laatueritelmät, jotka liittyvät 

äänijärjestelyihin ja selostuksen ja 

tekstityksen selkeyteen sekä tarvittavat 

vaatimukset, joilla varmistetaan, että 

mainitut ominaisuudet ovat käyttäjän 

hallittavissa. 

 (iii) Palveluntarjoajien on 

varmistettava, että viittomakielinen 

tulkkaus on paikkansapitävää ja 
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ymmärrettävissä, jotta se vastaisi 

tehokkaasti äänitietoja. Tähän kuuluvat 

kyseisille tulkeille asetettavat ammatilliset 

vaatimukset sekä viittomisen 

esittämistapaa koskevat laatueritelmät. 

Teknisten mahdollisuuksien mukaan on 

hyväksyttävä vaatimuksia, joilla 

varmistetaan, että viittomisen esittäminen 

on käyttäjien hallittavissa. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 5 – IV JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat käyttäjille, 

myös vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  84 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 5 – IV JAKSO – sarake 2 – B kohta – 1 kohta 

 

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, 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 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötiedot on esitettävä 
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varoitukset); käyttötietojen on oltava esteettömissä ja moninaisissa 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 

 (i) täytettävä a alakohdassa säädetyt 

vaatimukset,  

 (ii) ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja että se sopii yhteen avustavien 

teknologioiden 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) se on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että se on 

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 avustavien 

teknologioiden kanssa, 

 (iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 
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sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 (c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten; ohjeiden on 

täytettävä seuraavat vaatimukset:  

(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 avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

 

Tarkistus  85 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 5 – IV JAKSO – sarake 2 – B kohta – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymää ja toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset  

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta muun 

muassa seuraavasti: 

 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 
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 (ii) kun kyseessä on kuuloon 

perustuvia viestintä- ja käyttötapoja 

hyödyntävä tuote, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi tiedotus- 

ja käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä, 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) jos tuote edellyttää käyttäjiltä 

puheen tuottoa, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjiltä puheen tuottoa; 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä ainakin yksi 

käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden 

näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää 

paremmin näköään, kuten joustava 
suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, 

joustavat keinot erottaa etualan 

visuaaliset elementit taustasta ja säätää 

niitä sekä säätää joustavasti tarvittavaa 

näkyvyysaluetta; 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) jos tuote tarjoaa visuaalisen 

käyttötavan, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) jos tuote tarjoaa kuuloon 

perustuvia käyttötapoja, käyttäjän 

mahdollisuutta säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostettuja 

ääniominaisuuksia äänen selkeyden 

parantamiseksi, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, johon sisältyy 

tehostettuja ääniominaisuuksia, äänen 

selkeys ja voimakkuus mukaan luettuina, 

ja joustavat keinot erottaa etualan äänet 

taustaäänistä ja säätää niitä, kun ääni ja 

tausta ovat saatavilla erillisinä toistoina; 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 
hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(f) tapauksissa, joissa tuote edellyttää 

manuaalista toimintaa, tuotteessa on 

oltava yksi käyttötapa, jonka avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia 
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tai käsivoimia, eivätkä useamman kuin 

yhden hallintatoiminnon käyttöä 

samanaikaisesti; 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 
(g) jos tuotteet ovat tuettomia tai 

asennettuja, niiden tieto- ja 

käyttöelementtien on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla tai käyttäjien on 

voitava sijoittaa laite ulottuville, myös 

käyttäjien, joiden ulottuvuus ja voima on 

rajoittunut; 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 
(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 (i) tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla yksinkertaistetaan ja 

helpotetaan sen käyttöä, myös silloin, kun 

käyttäjällä on rajoittunut kognitiokyky; 

 (j) jos tuotteella on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sen on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla ylläpidetään käyttäjien 

yksityisyyttä, kun esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia käytetään. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 5 – IV JAKSO – sarake 2 – B kohta – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja tuotteen 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat käyttäjille, 

myös vammaisille henkilöille. 
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Tarkistus  87 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 6 – V JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 kohta  

 

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 moninaisissa ja 

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 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden 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 

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 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 
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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 ja 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin. 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 6 – V JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat käyttäjille, 

myös vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  89 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 6 – V JAKSO – sarake 2 – B kohta – a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) 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 

(a) 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 
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avustavien teknologioiden kanssa. unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  90 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 6 – V JAKSO – sarake 2 – C kohta – 1 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja ikääntyneet, 

voivat käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, palvelujen 

tarjonnassa on otettava huomioon 

seuraavat esteettömyysseikat: 

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 moninaisissa ja 

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 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden 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 

esteettömiä johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 

sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan mukauttaa, 

ja tarvittaessa tarjoamalla esteetön 

(b) 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 
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sähköinen vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa. 

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; 

 

Tarkistus  91 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 6 – V JAKSO – sarake 2 – D kohta – 1 kohta 

 

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, 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 

esteettömissä ja moninaisissa 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 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 
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2 kohdan mukaisesti;  2 kohdan mukaisesti; 

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

unionin tasolla saatavilla olevien 

apuvälineiden ja avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – V JAKSO – sarake 2 – D kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja tuotteen 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, myös 

vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  93 

 

Ehdotus direktiiviksi 

 LIITE I – rivi 6 – V JAKSO – sarake 2 – D kohta – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymää ja toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset  

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat esteettömiä 1 kohdan b ja 

c alakohdan mukaisesti, niiden 

suunnittelussa on soveltuvin osin otettava 

huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on soveltuvin osin 

otettava huomioon 

(a) viestintä ja orientaatio useamman (a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta muun 
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kuin yhden aistikanavan kautta; muassa seuraavasti: 

 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 (ii) kun kyseessä on kuuloon 

perustuvia viestintä- ja käyttötapoja 

hyödyntävä tuote, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi tiedotus- 

ja käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä, 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) jos tuote edellyttää käyttäjiltä 

puheen tuottoa, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjiltä puheen tuottoa; 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä ainakin yksi 

käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden 

näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää 

paremmin näköään, kuten joustava 
suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, 

joustavat keinot erottaa etualan 

visuaaliset elementit taustasta ja säätää 

niitä sekä säätää joustavasti tarvittavaa 

näkyvyysaluetta; 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) jos tuote tarjoaa visuaalisen 

käyttötavan, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) jos tuote tarjoaa kuuloon 

perustuvia käyttötapoja, käyttäjän 

mahdollisuutta säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostettuja 

ääniominaisuuksia äänen selkeyden 

parantamiseksi, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, johon sisältyy 

tehostettuja ääniominaisuuksia, äänen 

selkeys ja voimakkuus mukaan luettuina, 

ja joustavat keinot erottaa etualan äänet 

taustaäänistä ja säätää niitä, kun ääni ja 

tausta ovat saatavilla erillisinä toistoina; 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää  
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äänenvoimakkuutta; 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 
hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(f) tapauksissa, joissa tuote edellyttää 

manuaalista toimintaa, tuotteessa on 

oltava yksi käyttötapa, jonka avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia 

tai käsivoimia, eivätkä useamman kuin 

yhden hallintatoiminnon käyttöä 

samanaikaisesti; 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 
(g) jos tuotteet ovat tuettomia tai 

asennettuja, niiden tieto- ja 

käyttöelementtien on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla tai käyttäjien on 

voitava sijoittaa laite ulottuville, myös 

käyttäjien, joiden ulottuvuus ja voima on 

rajoittunut; 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 
(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 (i) tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla yksinkertaistetaan ja 

helpotetaan sen käyttöä, myös silloin, kun 

käyttäjällä on rajoittunut kognitiokyky; 

 (j) jos tuotteella on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sen on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla ylläpidetään käyttäjien 

yksityisyyttä, kun esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia käytetään. 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 7 – VI JAKSO – sarake 1 – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Pankkipalvelut; pankkipalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät verkkosivustot; 

mobiililaitepohjaiset pankkipalvelut; 

itsepalvelupäätteet, mukaan lukien 

pankkipalvelujen tarjoamiseen käytettävät 

Pankkipalvelut; pankkipalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät verkkosivustot; 

mobiililaitepohjaiset pankkipalvelut; 

itsepalvelupäätteet, mukaan lukien 

pankkipalvelujen tarjoamiseen käytettävät 
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pankkiautomaatit pankkiautomaatit ja maksupäätteet 

 

Tarkistus  95 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 7 – VI JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 kohta  

 

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) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

esteettömiä D kohdassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti; 

(a) palvelun tarjoamiseksi käytettävät 

tuotteet ovat D kohdassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) tiedot palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava moninaisissa ja 

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 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden kanssa, 

(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 

(c) tehdään verkkosivustoista ja 

matkaviestinpohjaisista palveluista, 

mukaan lukien palvelun tarjoamiseen 

tarvittavat matkaviestinsovellukset, 

esteettömiä johdonmukaisella ja käyttäjien 
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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; 

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) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

(d) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin. 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 7 – VI JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat käyttäjille, 

myös vammaisille henkilöille. 

  

 

Tarkistus  97 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 7 – VI JAKSO – sarake 2 – B kohta – a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja käyttäjien 

(a) tehdään verkkosivustoista ja 

matkaviestinpohjaisista palveluista, 
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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. 

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; 

 

Tarkistus  98 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 7 – VI JAKSO – sarake 2 – C kohta – 1 kohta  

 

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 moninaisissa ja 

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 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

(iii) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset ja 
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b kohdan mukaisesti; mobiilisovellukset sekä verkkosivustot on 

annettava b alakohdan 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 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; 

 

Tarkistus  99 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 7 – VI JAKSO – sarake 2 – D kohta – 1 kohta 

 

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, 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 

esteettömissä ja moninaisissa 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 
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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 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti;  

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

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

unionin tasolla saatavilla olevien 

apuvälineiden ja avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 7 – VI JAKSO – sarake 2 – D kohta – 1 a kohta (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja tuotteen 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, myös 

vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  101 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 7 – VI JAKSO – sarake 2 – D kohta – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 2. Käyttöliittymää ja toiminnallista 



 

PE597.391v02-00 184/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

toiminnallisuuden suunnittelu suorituskykyä koskevat vaatimukset  

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat esteettömiä 1 kohdan b ja 

c alakohdan mukaisesti, niiden 

suunnittelussa on soveltuvin osin otettava 

huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta muun 

muassa seuraavasti: 

 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 (ii) kun kyseessä on kuuloon 

perustuvia viestintä- ja käyttötapoja 

hyödyntävä tuote, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi tiedotus- 

ja käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä, 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) jos tuote edellyttää käyttäjiltä 

puheen tuottoa, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjiltä puheen tuottoa; 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä ainakin yksi 

käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden 

näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää 

paremmin näköään, kuten joustava 
suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, 

joustavat keinot erottaa etualan 

visuaaliset elementit taustasta ja säätää 

niitä sekä säätää joustavasti tarvittavaa 

näkyvyysaluetta; 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) jos tuote tarjoaa visuaalisen 

käyttötavan, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjältä värien erottamiskykyä; 
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(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) jos tuote tarjoaa kuuloon 

perustuvia käyttötapoja, käyttäjän 

mahdollisuutta säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostettuja 

ääniominaisuuksia äänen selkeyden 

parantamiseksi, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, johon sisältyy 

tehostettuja ääniominaisuuksia, äänen 

selkeys ja voimakkuus mukaan luettuina, 

ja joustavat keinot erottaa etualan äänet 

taustaäänistä ja säätää niitä, kun ääni ja 

tausta ovat saatavilla erillisinä toistoina; 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 

hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 
(f) tapauksissa joissa tuote edellyttää 

manuaalista toimintaa, tuotteessa on 

oltava yksi käyttötapa, jonka avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia 

tai käsivoimia, eivätkä useamman kuin 

yhden hallintatoiminnon käyttöä 

samanaikaisesti; 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 
(g) jos tuotteet ovat tuettomia tai 

asennettuja, niiden tieto- ja 

käyttöelementtien on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla tai käyttäjien on 

voitava sijoittaa laite ulottuville, myös 

käyttäjien, joiden ulottuvuus ja voima on 

rajoittunut; 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 
(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 (i) tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla yksinkertaistetaan ja 

helpotetaan sen käyttöä, myös silloin, kun 

käyttäjällä on rajoittunut kognitiokyky; 

 (j) jos tuotteella on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sen on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla ylläpidetään käyttäjien 

yksityisyyttä, kun esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia käytetään. 
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Tarkistus  102 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 8 – VII JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 kohta  

 

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) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 
B kohdassa ”Tuotteet” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(a) palvelun tarjoamiseksi 

käytettävien tuotteiden on oltava 
B kohdassa ”Tuotteet” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) tiedot palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava moninaisissa ja 

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 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden kanssa, 

(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 

(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 
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helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa; 

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 henkilöt 

mukaan luettuina. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 8 – VII JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat käyttäjille, 

myös vammaisille henkilöille. 

 

 

Tarkistus  104 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 8 – VII JAKSO – sarake 2 – B kohta – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus 1. Suunnittelu ja valmistus 



 

PE597.391v02-00 188/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

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, 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 

esteettömissä ja moninaisissa 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 

 (i) täytettävä a alakohdassa säädetyt 

vaatimukset,  

 (ii) ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja että se sopii yhteen avustavien 

teknologioiden 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) se on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että se on 

havaittavissa ja hallittavissa, ja 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja (ii) valmistajan on esitettävä tiedoissa 
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muulle kuin tekstisisällölle;  luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten avustavien 

teknologioiden kanssa, 

 (iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 (c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten; ohjeiden on 

täytettävä seuraavat vaatimukset:  

(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 avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 8 – VII JAKSO – sarake 2 – B kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja tuotteen 

esteettömyydestä ja sen 
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yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat käyttäjille, 

myös vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  106 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 8 – VII JAKSO – sarake 2 – B kohta – 1 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymää ja toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset  

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta muun 

muassa seuraavasti: 

 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 (ii) kun kyseessä on kuuloon 

perustuvia viestintä- ja käyttötapoja 

hyödyntävä tuote, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi tiedotus- 

ja käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä, 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) jos tuote edellyttää käyttäjiltä 

puheen tuottoa, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjiltä puheen tuottoa; 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä ainakin yksi 

käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden 

näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää 

paremmin näköään, kuten joustava 
suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, 
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joustavat keinot erottaa etualan 

visuaaliset elementit taustasta ja säätää 

niitä sekä säätää joustavasti tarvittavaa 

näkyvyysaluetta; 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) jos tuote tarjoaa visuaalisen 

käyttötavan, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) jos tuote tarjoaa kuuloon 

perustuvia käyttötapoja, käyttäjän 

mahdollisuutta säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostettuja 

ääniominaisuuksia äänen selkeyden 

parantamiseksi, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, johon sisältyy 

tehostettuja ääniominaisuuksia, äänen 

selkeys ja voimakkuus mukaan luettuina, 

ja joustavat keinot erottaa etualan äänet 

taustaäänistä ja säätää niitä, kun ääni ja 

tausta ovat saatavilla erillisinä toistoina; 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 
hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(f) tapauksissa, joissa tuote edellyttää 

manuaalista toimintaa, tuotteessa on 

oltava yksi käyttötapa, jonka avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia 

tai käsivoimia, eivätkä useamman kuin 

yhden hallintatoiminnon käyttöä 

samanaikaisesti; 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 
(g) jos tuotteet ovat tuettomia tai 

asennettuja, niiden tieto- ja 

käyttöelementtien on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla tai käyttäjien on 

voitava sijoittaa laite ulottuville, myös 

käyttäjien, joiden ulottuvuus ja voima on 

rajoittunut; 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 
(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 (i) tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla yksinkertaistetaan ja 

helpotetaan sen käyttöä, myös silloin, kun 
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käyttäjällä on rajoittunut kognitiokyky; 

 (j) jos tuotteella on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sen on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla ylläpidetään käyttäjien 

yksityisyyttä, kun esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia käytetään.  

 

Tarkistus  107 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 9 – VIII JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 kohta  

 

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 moninaisissa ja 

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 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden 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 

esteettömiä johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

(b) tehdään verkkosivustoista ja 

matkaviestinpohjaisista palveluista, 

mukaan lukien palvelun tarjoamiseen 
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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. 

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; 

 

Tarkistus  108 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – rivi 9 – VIII JAKSO – sarake 2 – A kohta – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut: Tukipalvelujen 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, myös 

vammaisille henkilöille. 

 

Tarkistus  109 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IX JAKSO – A osa – 1 kohta 

 

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 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset, voivat käyttää tuotteita 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

esteettömyys on toteutettava tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

noudattamalla seuraavia 
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seuraavasti: 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 

esteettömissä ja moninaisissa 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 

 (i) on täytettävä 1 a alakohdassa 

tarkoitetut vaatimukset,  

 (ii) ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja että se sopii yhteen avustavien 

teknologioiden 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) se on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että se on 

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 avustavien 

teknologioiden kanssa, 
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 (iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 (c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten; ohjeiden on 

täytettävä seuraavat vaatimukset:  

(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 avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

 

Tarkistus  110 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IX JAKSO – A osa – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja toimivuuden 

suunnittelu 

2. Käyttöliittymää ja toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset  

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta muun 

muassa seuraavasti: 
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 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 (ii) kun kyseessä on kuuloon 

perustuvia viestintä- ja käyttötapoja 

hyödyntävä tuote, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi tiedotus- 

ja käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä, 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) jos tuote edellyttää käyttäjiltä 

puheen tuottoa, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjiltä puheen tuottoa; 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä ainakin yksi 

käyttötapa, jonka avulla käyttäjät, joiden 

näkökyky on rajoittunut, voivat hyödyntää 

paremmin näköään, kuten joustava 
suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, 

joustavat keinot erottaa etualan 

visuaaliset elementit taustasta ja säätää 

niitä sekä säätää joustavasti tarvittavaa 

näkyvyysaluetta; 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) jos tuote tarjoaa visuaalisen 

käyttötavan, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, joka ei edellytä 

käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) jos tuote tarjoaa kuuloon 

perustuvia käyttötapoja, käyttäjän 

mahdollisuutta säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostettuja 

ääniominaisuuksia äänen selkeyden 

parantamiseksi, sen on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, johon sisältyy 

tehostettuja ääniominaisuuksia, äänen 

selkeys ja voimakkuus mukaan luettuina, 

ja joustavat keinot erottaa etualan äänet 

taustaäänistä ja säätää niitä, kun ääni ja 

tausta ovat saatavilla erillisinä toistoina; 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot (f) tapauksissa, joissa tuote edellyttää 
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hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; manuaalista toimintaa, tuotteessa on 

oltava yksi käyttötapa, jonka avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, manipulointia 

tai käsivoimia, eivätkä useamman kuin 

yhden hallintatoiminnon käyttöä 

samanaikaisesti; 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 
(g) jos tuotteet ovat tuettomia tai 

asennettuja, niiden tieto- ja 

käyttöelementtien on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla tai käyttäjien on 

voitava sijoittaa laite ulottuville, myös 

käyttäjien, joiden ulottuvuus ja voima on 

rajoittunut; 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 
(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 (i) tuotteella on oltava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla yksinkertaistetaan ja 

helpotetaan sen käyttöä, myös silloin, kun 

käyttäjällä on rajoittunut kognitiokyky; 

 (j) jos tuotteella on esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia, sen on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla ylläpidetään käyttäjien 

yksityisyyttä, kun esteettömyyden 

varmistavia ominaisuuksia käytetään. 

 

Tarkistus  111 

 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – JAKSO IX – B osa – 1 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja ikääntyneet, 

voivat käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, palvelujen 

tarjonnassa on otettava huomioon 

seuraavat esteettömyysseikat: 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset henkilöt, voivat 

käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

(a) tehdään esteettömäksi palvelun (a) tehdään esteettömäksi palvelun 
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tarjonnassa käytettävä rakennettu 

ympäristö, mukaan lukien 

liikenneinfrastruktuuri, C osan mukaisesti, 

rajoittamatta sellaisen kansallisen ja 

unionin lainsäädännön soveltamista, jolla 

suojellaan taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita kansallisaarteita; 

tarjonnassa käytettävä rakennettu 

ympäristö, mukaan lukien 

liikenneinfrastruktuuri, C osan mukaisesti, 

rajoittamatta sellaisen kansallisen ja 

unionin lainsäädännön soveltamista, jolla 

suojellaan taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita kansallisaarteita; 

(b) tehdään esteettömiksi palvelun 

tarjoamisen edellyttämät järjestelyt, 

mukaan lukien kulkuvälineet, ja laitteet, 

seuraavasti: 

(b) tehdään esteettömiksi palvelun 

tarjoamisen edellyttämät järjestelyt, 

mukaan lukien kulkuvälineet, ja laitteet, 

seuraavasti: 

(i) rakennetun ympäristön suunnittelun 

on oltava C osan vaatimusten mukainen 

siihen pääsyn, siitä poistumisen, 

liikkumisen ja käytön osalta, 

(i) rakennetun ympäristön suunnittelun 

on oltava C osan vaatimusten mukainen 

siihen pääsyn, siitä poistumisen, 

liikkumisen ja käytön osalta, 

(ii) tietojen on oltava saatavilla eri 

tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(ii) tietojen on oltava saatavilla eri 

tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(iii)  tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(iii)  tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(c) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

esteettömiä A osassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti; 

(c) palvelun tarjoamiseksi käytettävien 

tuotteiden on oltava A osassa 

vahvistettujen sääntöjen mukaisia; 

(d) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(d) tiedot palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava digitaalisissa ja 

esteettömissä muodoissa seuraavasti: 

(i) tiedonsisällön 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 

ymmärrettävissä, 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 avustavien 

teknologioiden kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

e kohdan mukaisesti; 

(iii) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset ja 

mobiilisovellukset sekä verkkosivustot on 
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annettava e alakohdan mukaisesti, 

(e) 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; 

(e) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista 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; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(g) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

(g) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin. 

 

Tarkistus  112 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – JAKSO IX – C osa – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Esteettömien huoneiden 

vähimmäismäärä tiloja kohden on: 

 (a) yksi esteetön huone tiloissa, joissa 

on kaikkiaan alle 20 huonetta; 

 (b) kaksi esteetöntä huonetta tiloissa, 

joissa on yli 20 mutta alle 50 huonetta; 

 (c) yksi esteetön lisähuone kutakin 

50:tä lisähuonetta kohti. 
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LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (*) 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten lähentämisestä 

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

Valmistelija (*): Keith Taylor 

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Ehdotetulla direktiivillä autetaan jäsenvaltioita täyttämään esteettömyysvelvoitteensa, joihin 

ne ovat sitoutuneet kansallisella tasolla ja vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyssä 

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa (vammaisyleissopimus – UNCRPD), jossa 

EU ja sen jäsenvaltioista 25 ovat sopimuspuolia. 

 

Liikennealalla direktiivissä painopisteenä ovat liikuntarajoitteisten henkilöiden 

syrjimättömyys sekä mahdollisuus saada apua heidän käyttäessään liikennevälineitä, 

erityisesti asetukset, jotka koskevat matkustajien oikeuksia eri liikennemuodoissa. 

 

Koska on olemassa EU:n lainsäädäntöä esteettömyydestä julkisissa matkustaja-ajoneuvoissa 

ja teknisiä standardeja, joilla varmistetaan esteettömyys joissakin liikennemuodoissa, 

direktiivi ei vaikuta niiden soveltamisalaan. 

 

Määritelmät 

 

Valmistelija laajentaa kansalaisjärjestön pyynnön mukaisesti ”toimintarajoitteisten 

henkilöiden” määritelmän kattamaan myös ”liikuntarajoitteiset henkilöt”. 

 

Soveltamisala 

 

Joissakin tarkistuksissa ehdotetaan direktiivin soveltamisalan laajentamista. 

Liikennemuotoihin olisi luettava myös kaupunkiliikenne. Muutoin intermodaalisuus ei olisi 

tosiasiallista. Vapaa liikkuvuus ei ole mahdollista ilman että esteettömyys toteutuu 

kaupunkien keskustoissa. 

 

Myös rakennettu ympäristö on mukautettava siten, että esteettömyys toteutuu keskeisissä 
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liikennejärjestelmissä. Valmistelija ehdottaa, että jäsenvaltiot velvoitetaan tähän tällä 

direktiivillä. 

 

Myös matkailupalvelut mainitaan päätavoitteena direktiivin soveltamisalan yhteydessä. 

 

Eurooppalainen rautatielainsäädäntö on parhaiten uusiin esteettömyysvaatimuksiin 

mukautettu liikenneala, mutta tämän lausunnon tarkoituksena on ulottaa nämä kansalliset 

säännökset myös muille liikennealoille, joissakin tapauksissa myös yksityiselle sektorille. 

 

Soveltamisen määräaika 

 

Säännösten soveltamista koskeva kuuden vuoden määräaika tämän direktiivin voimaantulosta 

olisi lyhennettävä neljään, lukuun ottamatta rakennetun ympäristön ja ajoneuvojen 

mukauttamista (joiden osalta säilytetään kuuden vuoden määräaika). 
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TARKISTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen vapaan 

liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan lisätä 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla. 

(1) (Tarkistus ei vaikuta 

suomenkieliseen versioon.) 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

kuluttajien lukumäärä, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite, kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi ja itsenäinen elämä 

helpottuu. 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

kuluttajien lukumäärä, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite, kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi, ja esteettömyys on 

itsenäisen elämän edellytys. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien (3) Erot jäsenvaltioiden antamien 
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niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten, käyttämien 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä, 

rajoittavat tällaisten tuotteiden ja 

palvelujen vapaata liikkuvuutta sekä 

vääristävät toimivaa kilpailua 

sisämarkkinoilla. Tällaisilla esteillä on 

huomattavia vaikutuksia talouden 

toimijoihin, varsinkin pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat toimintarajoitteisten 

henkilöiden ja vammaisten käyttämien 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä, 

rajoittavat tällaisten tuotteiden ja 

palvelujen vapaata liikkuvuutta sekä 

vääristävät toimivaa kilpailua 

sisämarkkinoilla. Tällaisilla esteillä on 

huomattavia vaikutuksia talouden 

toimijoihin, varsinkin pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 

hajanaisuus, saada mittakaavaetuja, 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää kauppaa 

ja liikkuvuutta sekä auttaa talouden 

toimijoita kohdistamaan resursseja 

innovointiin sen sijaan, että ne pyrkisivät 

täyttämään erilaiset oikeudelliset 

vaatimukset eri puolilla unionia. 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 

hajanaisuus, saada mittakaavaetuja, 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää kauppaa, 

tuotteiden ja palvelujen 

liikkumisvapautta, henkilöiden 

liikkumisvapautta ja liikkuvuutta sekä 

auttaa talouden toimijoita kohdistamaan 

resursseja innovointiin sen sijaan, että ne 

pyrkisivät täyttämään erilaiset oikeudelliset 

vaatimukset eri puolilla unionia. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 10 artiklan 

mukaisesti unionin on torjuttava 

politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä 

ja toteuttamisessa vammaisuuteen 

perustuvaa syrjintää, ja SEUT-



 

PE597.391v02-00 206/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

sopimuksen19 artiklassa annetaan 

unionille toimivalta antaa lainsäädäntöä 

tällaiseen syrjintään puuttumiseksi. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten oikeuksia hyötyä 

toimenpiteistä, joilla taataan heidän 

itsenäinen elämänsä, yhteiskunnallinen ja 

ammatillinen sopeutumisensa sekä 

osallistumisensa yhteiskuntaelämään, 

kunnioitetaan kaikilta osin, ja edistämään 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 

artiklan soveltamista. 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten oikeuksia hyötyä 

toimenpiteistä, joilla taataan heidän 

itsenäinen elämänsä, yhteiskunnallinen ja 

ammatillinen sopeutumisensa, 

ihmisarvonsa sekä osallistumisensa 

yhteiskuntaelämään tavoitteena miesten ja 

naisten välinen tasa-arvo, kunnioitetaan 

kaikilta osin, ja edistämään Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 21 ja 26 artiklan 

sekä vammaisten henkilöiden oikeuksista 

tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksen (jäljempänä 

’vammaisyleissopimus’) soveltamista. 

Perusoikeuskirjassa ja 

vammaisyleissopimuksessa 

nimenomaisesti kielletään 

vammaisuuteen perustuva syrjintä ja 

määrätään, että on edistettävä 

vammaisten henkilöiden tasaveroisia 

mahdollisuuksia osallistua 

yhteiskuntaelämään. 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Rautatieliikenteen alalla 

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 

Euroopan unionissa annetussa 
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direktiivissä (EU) 2016/7971 a ja 

komission asetuksessa (EU) N:o 

1300/2014 (liikkumisesteisiä henkilöitä 

koskeva YTE)1 b vahvistetuissa 

yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä 

viitataan nimenomaisesti yleissopimuksen 

9 artiklassa vahvistettuihin 

esteettömyysvaatimuksiin ja pannaan ne 

täytäntöön. Näin ollen vammaisten 

henkilöiden ja liikkumisesteisten 

henkilöiden esteettömyydestä 

rautatieliikenteessä säädetään kyseisissä 

säädöksissä. Johdonmukaisuuden 

varmistamiseksi yhtäältä direktiivin (EU) 

2016/797 ja komission asetuksen (EU) 

N:o 1300/2014 ja toisaalta esteettömyyttä 

koskevan eurooppalaisen säädöksen1 c 

välillä liikkumisesteisiä henkilöitä 

koskevan YTE:n mahdollisessa tulevassa 

tarkistuksessa olisi otettava huomioon 

myös esteettömyyssäädöksestä seuraavat 

esteettömyysvaatimukset. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi (EU) 2016/797, 

annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, 

rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 

Euroopan unionissa (EUVL L 138, 

26.5.2016, s. 44–101). 

 1 b Komission asetus (EU) N:o 

1300/2014, annettu 18 päivänä 

marraskuuta 2014, vammaisten ja 

liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä 

pääsyä Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmään koskevista 

yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä 

(EUVL L 356, 12.12.2014, s. 110–178). 

 1 c Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyysvaatimuksia 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, 

asetusten ja hallinnollisten määräysten 

lähentämisestä (COM(2015)0615). 
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Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 b) Olisi myös otettava huomioon, että 

on olemassa vammaisille henkilöille 

tarkoitettuja palveluja. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 c) Yleissopimuksen 4 artiklassa 

pyydetään toteuttamaan tai edistämään 

vammaisille henkilöille soveltuvan uuden 

teknologian, mukaan lukien tieto- ja 

viestintäteknologia, liikkumisen 

apuvälineet, laitteet ja 

apuvälineteknologia, tutkimusta ja 

kehittämistä sekä edistämään niiden 

saatavuutta ja käyttöä. Yleissopimuksessa 

myös kehotetaan asettamaan 

kohtuuhintainen teknologia etusijalle. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyydestä, mikä ilman 

unionin toimia kuitenkin johtaisi entistä 

suurempiin eroihin kansallisten säännösten 

välillä. 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä tuotteiden ja 

palvelujen sekä tavaroiden ja palvelujen 

tarjoamiseen liittyvän rakennetun 

ympäristön esteettömyydestä, mikä ilman 

unionin toimia kuitenkin johtaisi entistä 

suurempiin eroihin kansallisten säännösten 
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välillä. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Komission olisi kannustettava 

asianomaisia viranomaisia, myös 

paikallistasolla, sisällyttämään 

kaupunkiliikennepalvelujen esteetön 

käyttö kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnitelmiinsa. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 b) Tässä direktiivissä esitettyjen 

vaatimusten lisäksi olisi toteutettava 

toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön 

lento-, rautatie-, linja-auto- ja 

sisävesiliikennettä käyttävien 

matkustajien oikeuksia koskevaa unionin 

lainsäädäntöä ja valvotaan sen 

noudattamista. Näissä toimenpiteissä olisi 

keskityttävä intermodaalisiin näkökohtiin, 

jotta edistetään esteetöntä pääsyä muun 

muassa infrastruktuureissa ja 

ajoneuvoissa. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 c) Komission olisi kannustettava 

kaupunkien viranomaisia liittämään 

kestävän kaupunkiliikenteen 
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suunnitelmiinsa 

kaupunkiliikennepalvelujen 

esteettömyyden sekä säännöllisesti 

julkistamaan luetteloita parhaista 

käytännöistä, jotka koskevat julkisen 

kaupunkiliikenteen ja 

liikkuvuuspalvelujen esteettömyyttä. 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut valittiin 

vaikutusten arvioinnin aikana toteutetun 

analyyttisen tarkastelun perusteella. 

Tarkastelussa yksilöitiin sellaiset tuotteet ja 

palvelut, jotka ovat merkityksellisiä 

toimintarajoitteisille henkilöille, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet ja joista 

jäsenvaltiot ovat antaneet tai 

todennäköisesti antavat toisistaan 

poikkeavia kansallisia 

esteettömyysvaatimuksia. 

(16) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut valittiin 

vaikutusten arvioinnin aikana toteutetun 

analyyttisen tarkastelun perusteella. 

Tarkastelussa yksilöitiin sellaiset tuotteet ja 

palvelut, jotka ovat merkityksellisiä 

toimintarajoitteisille henkilöille, 

ikääntyneille henkilöille sekä vammaisille 
ja joista jäsenvaltiot ovat antaneet tai 

todennäköisesti antavat toisistaan 

poikkeavia kansallisia 

esteettömyysvaatimuksia. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta tuote tai palvelu voidaan 

luokitella esteettömäksi vammaisten ja 

ikääntyneiden osalta, sen on täytettävä 3 

artiklassa määritellyt ja liitteessä I luetellut 

esteettömyysvaatimukset. Verkkokauppaa 

koskevia esteettömyysvaatimuksia 

sovelletaan myös tämän direktiivin 

1 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa 

tarkoitettujen palvelujen myyntiin 

verkossa. 

(17) Jotta tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluva ja tämän 

direktiivin soveltamispäivän jälkeen 

markkinoille saatettu tuote tai palvelu 

voidaan luokitella esteettömäksi 

vammaisten ja ikääntyneiden osalta, sen on 

täytettävä 3 artiklassa määritellyt ja 

liitteessä I luetellut 

esteettömyysvaatimukset. Verkkokauppaa 

koskevia esteettömyysvaatimuksia 

sovelletaan myös tämän direktiivin 

1 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa 

tarkoitettujen palvelujen myyntiin 
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verkossa. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava niin, että ne aiheuttavat 

talouden toimijoille ja jäsenvaltioille 

mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä 

olisi erityisesti sovellettava ainoastaan 

huolellisesti valikoituihin tuotteisiin ja 

palveluihin. 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava mahdollisimman tehokkaalla 

tavalla niin, että kaikki henkilöt voivat 

käyttää täysipainoisesti tämän direktiivin 

piiriin kuuluvia tuotteita ja palveluja sekä 

infrastruktuuria, myös rakennettua 

ympäristöä, ja että ne aiheuttavat talouden 

toimijoille ja jäsenvaltioille 

mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä 

olisi erityisesti sovellettava ainoastaan 

huolellisesti valikoituihin tuotteisiin ja 

palveluihin, jotka saatetaan markkinoille 

tämän direktiivin soveltamispäivän 

jälkeen. Talouden toimijoille on tarpeen 

antaa mahdollisuus noudattaa 

tehokkaasti tässä direktiivissä säädettyjä 

esteettömyysvaatimuksia ottamalla 

huomioon erityisesti 

itsepalvelupäätteiden, kuten matkalippu- 

ja lähtöselvitysautomaattien, taloudellinen 

ja toiminnallinen käyttöikä. 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Sen vuoksi on tarpeen täsmentää 

esteettömyysvaatimukset tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen markkinoille saattamista varten, 

jotta voidaan varmistaa kyseisten 

tuotteiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 

sisämarkkinoilla. 

(19) Sen vuoksi on tarpeen täsmentää 

esteettömyysvaatimukset tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen markkinoille saattamista ja 

tällaisten tuotteiden ja palvelujen 

tarjoamiseen liittyvää rakennettua 

ympäristöä varten, jotta voidaan varmistaa 

kyseisten tuotteiden ja palvelujen vapaa 

liikkuvuus sisämarkkinoilla. 
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Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Jotkin tässä direktiivissä 

säädettyjen esteettömyysvaatimusten osat 

kuuluvat liikenteen alalla jo voimassa 

olevien unionin säädösten 

soveltamisalaan. Näitä säädöksiä ovat 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1371/20071 a sekä 

komission asetukset (EU) 

N:o 1300/20141 b ja (EU) N:o 454/20111 c, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 181/20111 d ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 

1177/2010 sekä asetus (EY) N:o 

1107/20061 f. Jotta voidaan varmistaa 

sääntelyn johdonmukaisuus ja 

ennustettavuus kyseisten säädösten 

soveltamisalaan kuuluvien talouden 

toimijoiden kannalta, direktiivin (EU) 

2016/797 ja komission asetuksen (EU) 

N:o 1300/2014 esteettömyysvaatimusten 

täyttymisen olisi katsottava merkitsevän 

tässä direktiivissä määritettyjen 

asiaankuuluvien vaatimusten täyttymistä. 

Jos direktiivissä (EU) 2016/797 ja 

komission asetuksessa (EU) N:o 

1300/2014 säädettyjä 

esteettömyysvaatimuksia ei kuitenkaan 

kateta, olisi sovellettava tätä direktiiviä. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, 

annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, 

rautatieliikenteen matkustajien 

oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 

315, 3.12.2007, s. 14). 

 1 b Komission asetus (EU) 

N:o 1300/2014, annettu 18 päivänä 

marraskuuta 2014, vammaisten ja 

liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä 



 

RR\1125427FI.docx 213/409 PE597.391v02-00 

 FI 

pääsyä Euroopan unionin 

rautatiejärjestelmään koskevista 

yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä 

(EUVL L 356, 12.12.2014, s. 110). 

 1 c Komission asetus (EU) 

N:o 454/2011, annettu 5 päivänä 

toukokuuta 2011, Euroopan laajuisen 

rautatiejärjestelmän osajärjestelmää 

”henkilöliikenteen telemaattiset 

sovellukset” koskevasta 

yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 

(EUVL L 123, 12.5.2011, s. 11). 

 1 d Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, 

annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, 

matkustajien oikeuksista linja-

autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) 

N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 

55, 28.2.2011, s. 1). 

 1 e Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, 

annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, 

matkustajien oikeuksista meri- ja 

sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) 

N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 

334, 17.12.2010, s. 1). 

 1 f Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, 

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, 

vammaisten ja liikuntarajoitteisten 

henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 

(EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1). 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (24 a) Ottaen huomioon Euroopan 

laajuisen liikenneverkon merkityksen 

kaikkien käyttäjien saumattoman ja 

esteettömän liikkuvuuden kannalta 

jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 
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liikenneinfrastruktuuri-investoinneissa 

asianmukaisesti huomioon rakennettuun 

ympäristöön liittyvien 

esteettömyysvaatimusten soveltaminen. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(40) Yhdenmukaistettujen standardien 

puuttuessa ja jos se on markkinoiden 

yhdenmukaistamiseksi tarpeen, komission 

olisi voitava antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan yhtenäiset tekniset eritelmät 

tässä direktiivissä asetettuja 

esteettömyysvaatimuksia varten. 

(40) Yhdenmukaistettujen standardien 

puuttuessa ja jos se on markkinoiden 

yhdenmukaistamiseksi tarpeen, komission 

olisi voitava antaa yhteistyössä vammaisia 

edustavien järjestöjen kanssa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan yhtenäiset tekniset eritelmät 

tässä direktiivissä asetettuja 

esteettömyysvaatimuksia varten. Jotta 

jäsenvaltioiden sallitaan poiketa 

rakennettua ympäristöä koskevista 

yhteisistä vaatimuksista, komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa 

vahvistetaan perusteet, joiden nojalla 

jäsenvaltiot saavat poiketa liitteessä I 

olevassa X jaksossa vahvistetuista 

esteettömyysvaatimuksista. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaisen 

kuulemisen, myös asiantuntijatasolla 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (42 a) Tuotteiden markkinavalvontaa 

toteuttaessaan 
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markkinavalvontaviranomaisten olisi 

tarkasteltava arviointia yhteistyössä 

vammaisten henkilöiden ja 

vammaisjärjestöjen kanssa. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 48 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(48) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 

markkinavalvontaviranomaiset tarkastavat 

V luvun mukaisesti, noudattavatko 

talouden toimijat 12 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja perusteita. 

(48) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 

markkinavalvontaviranomaiset tarkastavat 

V luvun mukaisesti, noudattavatko 

talouden toimijat 12 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja perusteita, ja että ne kuulevat 

säännöllisesti vammaisia henkilöitä 

edustavia järjestöjä. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (48 a) Kansalliset tietokannat, jotka 

sisältävät kaikki asiaankuuluvat tiedot 

1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä, 

mahdollistaisivat sen, että 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset henkilöt ja 

vammaisjärjestöt, otetaan paremmin 

markkinavalvonnan piiriin. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 50 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(50) Olisi luotava (50) Olisi luotava 
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suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka kautta ne, joita asia 

koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä yhteisiin toimiin asiaankuuluvien 

talouden toimijoiden kanssa tällaisten 

tuotteiden suhteen. 

suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka kautta ne, joita asia 

koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä yhteisiin toimiin vammaisia 

henkilöitä edustavien järjestöjen ja 

asiaankuuluvien talouden toimijoiden 

kanssa tällaisten tuotteiden suhteen. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 54 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (54 a) Paikkatietopalveluihin perustuvaa 

tietoa tarjoavien sovellusten käyttöönotto 

edistää osaltaan toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden itsenäistä ja 

turvallista liikkuvuutta. Tällaisten 

sovellusten paikkatietojen olisi tarjottava 

toimintarajoitteisten ja vammaisten 

henkilöiden erityistarpeisiin mukautettua 

tietoa. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin tuotteisiin: 

1. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin uusiin 

tuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille 

tämän direktiivin soveltamispäivän 

jälkeen: 
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Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät; 

a) kuluttajien käyttöön tarkoitetut 

yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät; 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) maksupäätteet; 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivat 

b) jos tarjotut palvelut eivät ole 

maksuttomia 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa 

mainituille henkilöille, 

itsepalvelupääteperiaatteella toimivat 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin palveluihin: 

2. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin palveluihin, 

jotka tarjotaan tämän direktiivin 

soveltamispäivän jälkeen: 
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Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) audiovisuaaliset mediapalvelut ja 

niihin liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti; 

b) pääsyn audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin tarjoavat palvelut, myös 

näiden palveluiden tarjoamiseen liittyvät 

kuluttajalaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut; 

c) lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikenne- ja 

liikkuvuuspalvelut ja intermodaalisten 

yhteyksien palvelut, jotka liittyvät niihin, 

mukaan luettuna julkinen 

kaupunkiliikenne kuten metro-, rautatie-, 

raitiovaunu-, johdinauto- ja linja-

autoliikenne seuraavien osalta: 

 i) unionin alueella sijaitsevat 

itsepalvelupäätteet, mukaan luettuina 

matkalippuautomaatit, maksupäätteet ja 

lähtöselvitysautomaatit;  

 ii) verkkosivustot, 

mobiililaitepohjaiset palvelut, älykkäät 

lipunmyyntijärjestelmät ja tietojen 

reaaliaikainen jakaminen; 

 iii) ajoneuvot, niihin liittyvä 

infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö, 

mukaan luettuna portaaton pääsy kaikille 

julkisille asemille; 

 iv) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että niiden alueella riittävä osuus 

takseista ja vuokra-autoista on 

mukautettuja ajoneuvoja. 



 

RR\1125427FI.docx 219/409 PE597.391v02-00 

 FI 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) matkailupalvelut, mukaan 

luettuna majoitus- ja ravitsemispalvelujen 

tarjoaminen. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) julkisiin hankintoihin ja 

käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 

direktiivin 2014/23/EU42, direktiivin 

2014/24/EU ja direktiivin 2014/25/EU 

soveltamisalaan; 

a) kaikenlaisiin julkisiin hankintoihin 

ja käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 

direktiivin 2014/23/EU42, direktiivin 

2014/24/EU ja direktiivin 2014/25/EU 

soveltamisalaan; 

__________________ __________________ 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) tarjousmenettelyihin, jotka 

koskevat rautateiden ja maanteiden julkisia 

henkilöliikennepalveluja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1370/200745 mukaisesti; 

c) kaikkiin tämän direktiivin 

soveltamispäivän jälkeen tehtäviä 

sopimuksia koskeviin 

tarjousmenettelyihin, mukaan luettuna 

julkisia palveluhankintoja koskevien 

sopimusten suora myöntäminen, jotka 

koskevat rautateiden ja maanteiden julkisia 

henkilöliikennepalveluja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1370/200745 mukaisesti; 
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__________________ __________________ 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 

23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja 

maanteiden julkisista 

henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 

1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 

3.12.2007, s. 1). 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 

23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja 

maanteiden julkisista 

henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 

1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 

3.12.2007, s. 1). 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) liikenneinfrastruktuuriin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1315/201346 mukaisesti. 

(d) liikenneinfrastruktuuriin asetusten 

(EU) N:o 1315/201346 ja 1316/201346 a 

sekä asetuksen (EU) N:o 1300/201446 b 

mukaisesti. Liikkumisesteisiä henkilöitä 

koskevan YTE:n mahdollisessa tulevassa 

tarkistuksessa on otettava huomioon myös 

tästä direktiivistä seuraavat 

esteettömyysvaatimukset. 

__________________ __________________ 

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

suuntaviivoista Euroopan laajuisen 

liikenneverkon kehittämiseksi (EUVL L 

348, 20.12.2013, s. 1). 

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

suuntaviivoista Euroopan laajuisen 

liikenneverkon kehittämiseksi (EUVL L 

348, 20.12.2013, s. 1). 

 46 a Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, 

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

perustamisesta sekä asetuksen 

(EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja 

asetusten (EY) N:o 680/2007 ja 

(EY) N:o 67/2010 kumoamisesta 

(EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129). 

 46 b Komission asetus (EU) N:o 1300/2014, 

annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, 

vammaisten ja liikkumisesteisten 

henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan 

unionin rautatiejärjestelmään koskevista 

yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä 



 

RR\1125427FI.docx 221/409 PE597.391v02-00 

 FI 

(EUVL L 356, 12.12.2014, s. 110). 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Liikenne- ja liikkuvuuspalvelujen 

esteettömyyttä koskevien sääntöjen on 

perustuttava lukuisiin jo olemassa oleviin 

liikennepalveluja koskeviin asetuksiin, ja 

tämän lainsäädännön johdonmukaisuutta 

on lisättävä ja siihen on sisällytettävä 

esteettömyyden edellyttämät 

intermodaaliset näkökohdat. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 

tai ottaa käyttöön unionin lainsäädännön 

mukaisia toimenpiteitä, jotka ulottuvat 

tässä direktiivissä säädettyjä 

esteettömyyttä koskevia 

vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) ’esteettömällä’ mitään erityistä 

estettä kohtaamatta havaittavissa, 

käytettävissä ja ymmärrettävissä olevaa ja 

sellaista, mikä ei vähennä itsenäisyyttä 

millään tavalla; 
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Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) ’toimintarajoitteisilla henkilöillä’ 

henkilöitä, joilla on sellainen fyysinen, 

psyykkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä 

vamma, ikääntymiseen liittyvä vamma 

taikka jokin muu ihmiskehon toimintaan 

liittyvä pysyvä tai tilapäinen tekijä, joka 

vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden 

kanssa rajoittaa kyseisten henkilöiden 

mahdollisuuksia käyttää tuotteita ja 

palveluja, minkä vuoksi kyseisiä tuotteita 

ja palveluja on mukautettava heidän 

erityistarpeisiinsa; 

(3) ’toimintarajoitteisilla henkilöillä’ 

henkilöitä, joilla on sellainen fyysinen, 

psyykkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä 

vamma, liikuntarajoite, ikääntymiseen 

liittyvä vamma taikka jokin muu 

ihmiskehon toimintaan liittyvä pysyvä tai 

tilapäinen tekijä, joka vuorovaikutuksessa 

erilaisten esteiden kanssa rajoittaa 

kyseisten henkilöiden mahdollisuuksia 

käyttää tuotteita ja palveluja, minkä vuoksi 

kyseisiä tuotteita ja palveluja on 

mukautettava heidän erityistarpeisiinsa; 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) ’lentoliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ säännöllisiä 

lentoliikenteen palveluja unionin alueella, 

unionin alueelle tai sieltä pois tarjoavien 

lentoliikenteen harjoittajien tarjoamia 

palveluja tai muita 

itsepalveluterminaalien omistajien 

tarjoamia lentoliikenteeseen liittyviä 

palveluja; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) ’linja-autoliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ asetuksen 

(EU) N:o 181/2011 2 artiklan 1 ja 

2 kohdan soveltamisalaan kuuluvia 
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palveluja; 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 c) ’rautatieliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ kaikkia 

asetuksen (EY) N:o 1371/2007 2 artiklan 

1 ja 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvia 

rautatieliikenteen matkustajapalveluja; 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 d) ’vesiliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ asetuksen 

(EU) N:o 1177/2010 2 artiklan 1 kohdan 

soveltamisalaan kuuluvia palveluja 

lukuun ottamatta 2 artiklan 2 kohdassa 

määritettyjä palveluja; 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) ’poisvetämisellä’ kaikkia 

toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää 

toimitusketjussa olevan tuotteen 

asettaminen saataville markkinoilla;  

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) ’paikkatietopalveluilla’ direktiivin 

2007/2/EY 3 artiklassa tarkoitetulla 

tavalla toimintoja, joita voidaan suorittaa 

käsittelemällä paikkatietoaineistojen 

sisältämiä paikkatietoja tai niihin liittyvää 

metatietoa tietokonesovelluksen avulla; 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 b) ’majoituspalveluilla’ palveluja, 

jotka käsittävät lyhytaikaisen majoituksen 

ja muita kestityspalveluja, kuten hotelleja, 

matkustajakoteja, leirintäalueita ja 

vuokra-asuntoja sekä muita yksityisiä 

majoituspalveluja. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien on täytettävä 

liitteessä I olevassa II jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu-, maksu- ja 

lähtöselvitysautomaattien on täytettävä 

liitteessä I olevassa II jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen 

6. Lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

laivaliikenteen henkilöliikennepalvelujen 
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sekä verkkosivujen, mobiililaitepohjaisten 

palvelujen, älykkään lipunmyynnin, 

tosiaikatietojen, itsepalvelupäätteiden, 

matkalippuautomaattien ja 
lähtöselvitysautomaattien, joita käytetään 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa V jaksossa 

vahvistetut vastaavat vaatimukset. 

ja intermodaalisten 

henkilöliikennepalvelujen, mukaan 

luettuina kaupunkiliikenteeseen liittyvät 

palvelut, liikkuvuus ja rakennettu 

ympäristö, sekä verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten palvelujen, älykkään 

lipunmyynnin, tosiaikatietojen, 

itsepalvelupäätteiden kuten 

maksuautomaattien, 

lähtöselvitysautomaattien, joita käytetään 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen, 

matkailuun liittyvien palvelujen, muun 

muassa majoitus- ja ravitsemispalvelujen, 
on täytettävä liitteessä I olevassa V 

jaksossa vahvistetut vaatimukset vain, jos 

kyseiset vaatimukset eivät jo sisälly 

seuraavaan erityislainsäädäntöön: 

 – asetus (EY) N:o 1371/2007, asetus (EU) 

N:o 1300/2014 ja asetus (EU) 

N:o 454/2011 rautatieliikenteestä, 

 – asetus (EU) N:o 181/2011 linja-

autoliikenteestä, 

 – asetus (EU) N:o 1177/2010 meri- ja 

sisävesiliikenteestä sekä 

 – asetus (EY) N:o 1107/2006 

lentoliikenteestä. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Rautateiden henkilöliikenteen 

osalta tämän direktiivin verkkosivustoihin 

liittyvien esteettömyysvaatimusten 

katsotaan täyttyvän, kun palvelut 

noudattavat asetuksen (EU) N:o 454/2011 

vastaavia säännöksiä. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 b kohta (uusi) 



 

PE597.391v02-00 226/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Linja-autoliikenteen 

henkilöliikenteen osalta 

esteettömyysominaisuuksia ja -järjestelyjä 

koskevien tietojen tarjoamiseen liittyvien 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

katsotaan täyttyvän, kun palvelut 

noudattavat asetuksen (EU) N:o 181/2011 

11 artiklaa. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 c. Meri- ja sisävesiliikenteen 

henkilöliikenteen osalta palvelujen 

esteettömyysominaisuuksia ja -järjestelyjä 

koskevien tietojen tarjoamiseen liittyvien 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

katsotaan täyttyvän, kun palvelut 

noudattavat asetuksen (EU) 

N:o 1177/2010 9 artiklaa. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Pankkipalvelujen, verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten pankkipalvelujen ja 

itsepalvelupäätteiden, mukaan lukien 

pankkiautomaatit, joita käytetään 

pankkipalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa VI jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

7. Pankkipalvelujen, verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten pankkipalvelujen ja 

itsepalvelupäätteiden, mukaan lukien 

maksupäätteet ja pankkiautomaatit, joita 

käytetään pankki- ja maksupalvelujen 

tarjoamiseen, on täytettävä liitteessä I 

olevassa VI jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 
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Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Jäsenvaltiot voivat päättää 

kansallisten olojen mukaan, onko 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni 

toimintarajoitteinen henkilö, mukaan 

lukien vammaiset, voi käyttää niitä. 

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava 

kansallisten olojen mukaan, että 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen sekä 

muiden tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien palvelujen tai tuotteiden 

ostopaikkojen on täytettävä liitteessä I 

olevassa X jaksossa esitetyt 

esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman monet 

toimintarajoitteiset henkilöt ja vammaiset 

voivat käyttää niitä.  

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Ennen niiden säännösten 

soveltamispäivää, jotka jäsenvaltiot 

antavat saattaakseen tämän direktiivin 

osaksi kansallista lainsäädäntöä, 

komissiolle siirretään valta antaa 

delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 

mukaisesti niiden perusteiden 

vahvistamiseksi, joiden nojalla 

jäsenvaltiot saavat poiketa 

esteettömyysvaatimuksista, jotka on 

vahvistettu liitteessä I olevassa X jaksossa 

tämän kohdan soveltamiseksi siltä osin 

kuin on kyse rakennetusta ympäristöstä.  

 



 

PE597.391v02-00 228/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a. Majoituspalveluiden on täytettävä 

liitteessä I olevissa VIII ja X jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Valmistajien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kielellä, jota kyseinen kansallinen 

viranomainen voi helposti ymmärtää. 

Valmistajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi ja 3 artiklassa tarkoitettujen 

vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. 

9. Valmistajien on annettava 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 

tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen 

kansallinen viranomainen voi helposti 

ymmärtää. Valmistajien on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi ja 3 artiklassa tarkoitettujen 

vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Tuojien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kyseisen viranomaisen helposti 

ymmärtämällä kielellä. Tuojien on tehtävä 

9. Tuojien on annettava 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 

tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi, kyseisen viranomaisen 

helposti ymmärtämällä kielellä. Tuojien on 

tehtävä yhteistyötä kyseisen viranomaisen 
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yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi. 

kanssa tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, 

jotka toteutetaan niiden markkinoille 

saattamien tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jakelijoiden on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen pyynnöstä 

annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki 

tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 

tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi. Jakelijoiden on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoilla saataville 

asettamiensa tuotteiden aiheuttamien 

riskien poistamiseksi. 

6. Jakelijoiden on annettava 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 

tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi. Jakelijoiden on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoilla saataville 

asettamiensa tuotteiden aiheuttamien 

riskien poistamiseksi. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Palvelut ja palvelujen tuottamiseen 

käytetyt tuotteet katsotaan 3 artiklan 

mukaisiksi, jos ne täyttävät muissa 

esteettömyyttä koskevissa unionin 

säädöksissä säädetyt vaatimukset. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Palveluntarjoajien on laadittava 2. Palveluntarjoajien on laadittava 
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tarvittavat tiedot liitteen III mukaisesti ja 

selitettävä niissä, miten palvelut täyttävät 3 

artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset. Nämä tiedot on 

asetettava yleisön saataville kirjallisesti ja 

suullisesti, myös siten, että ne ovat 

esteettömästi toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden saatavilla. 

Palveluntarjoajien on säilytettävä tietoja 

niin kauan kuin asianomaista palvelua 

tarjotaan. 

tarvittavat tiedot liitteen III mukaisesti ja 

selitettävä niissä, miten palvelut täyttävät 3 

artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset. 

Palveluntarjoajat voivat viitata myös 

voimassa oleviin säännöksiin, jotka 

sisältävät esteettömyysvaatimuksia. Nämä 

tiedot on asetettava yleisön saataville 

kirjallisesti ja suullisesti, myös siten, että 

ne ovat esteettömästi toimintarajoitteisten 

ja vammaisten henkilöiden saatavilla. 

Palveluntarjoajien on säilytettävä tietoja 

niin kauan kuin asianomaista palvelua 

tarjotaan. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia ei sovelleta, jos 

käytettävissä on soveltuvia vaihtoehtoja, 

kuten esteettömiä tuotteita tai palveluja, 

jotka ovat kaikkien kuluttajien saatavilla 

samoin tai lähes samoin ehdoin. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät aiheuta kohtuutonta 

rasitetta asianomaisille talouden 

toimijoille. 

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan 

kohtuullisessa määräajassa, eivätkä ne 

aiheuta kohtuutonta rasitetta asianomaisille 

talouden toimijoille. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa 

verrattuna arvioon vammaisille 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon 

tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja 

käytön kesto. 

b) arvionsa lisäkustannuksista ja 

hyödyistä verrattuna arvioon vammaisille 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon 

tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja 

käytön kesto. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) palvelun tuottamisessa tarvittavien 

automaattien käyttöikä. 

 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b b) vaihtoehdot, joita 

henkilöliikenteen palveluntarjoajat 

tarjoavat käyttöön ilmaiseksi. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Jäsenvaltioita kehotetaan 

tarjoamaan kannustimia ja ohjeita tämän 

direktiivin täytäntöönpanon 

helpottamiseksi. Menettelyt ja ohjeet on 

kehitettävä kuullen asianomaisia 

sidosryhmiä, myös vammaisia henkilöitä 

ja vammaisjärjestöjä. 
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Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Asianomaisia sidosryhmiä, myös 

vammaisia henkilöitä ja 

vammaisjärjestöjä, on kuultava 

järjestelmällisesti osana 

täytäntöönpanosäädösten 

hyväksymismenettelyä. 

 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) tarkistettaessa unionin asetuksia, 

joilla vahvistetaan matkustajien oikeudet 

lento-, rautatie-, vesi- ja linja-

autoliikenteessä, niihin liittyvät 

intermodaaliset näkökohdat mukaan 

lukien; 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) vahvistettaessa 

esteettömyysvaatimuksia sellaisten 

sosiaalisten ja laadullisten perusteiden 

yhteydessä, jotka toimivaltaiset 

viranomaiset ovat vahvistaneet 

tarjousmenettelyissä, jotka koskevat 

asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisia 

rautateiden ja maanteiden julkisia 

henkilöliikennepalveluja; 

c) vahvistettaessa 

esteettömyysvaatimuksia sellaisten 

sosiaalisten, tasa-arvoa koskevien ja 

laadullisten perusteiden yhteydessä, jotka 

toimivaltaiset viranomaiset ovat 

vahvistaneet tarjousmenettelyissä, jotka 

koskevat asetuksen (EY) N:o 1370/2007 

mukaisia rautateiden ja maanteiden julkisia 

henkilöliikennepalveluja; 
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Tarkistus  71 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Kun unionin yhteisrahoitusta 

osoitetaan esteettömille liikenne- ja 

televiestintäinfrastruktuurihankkeille, 

Verkkojen Eurooppa -välineessä, 

koheesiorahastossa ja alueellisissa 

rakennerahastoissa sekä ESIR-rahastossa 

on painotettava nykyistä enemmän näiden 

hankkeiden rahoitustukea.  

 

Tarkistus  72 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä 21 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät aiheuta kohtuutonta 

rasitetta toimivaltaisille viranomaisille 

mainitun artiklan soveltamiseksi. 

1. Edellä 21 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät aiheuta kohtuutonta 

rasitetta toimivaltaisille viranomaisille tai 

niiden sopimuspuolina toimiville 

toiminnanharjoittajille mainitun artiklan 

soveltamiseksi. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon vammaisille aiheutuvasta hyödystä 

ottaen huomioon tietyn tuotteen tai 

palvelun käyttötiheys ja käytön kesto. 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon toimintarajoitteisille henkilöille ja 

vammaisille aiheutuvasta hyödystä ottaen 

huomioon tietyn tuotteen tai palvelun 

käyttötiheys ja käytön kesto. 
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Tarkistus  74 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) rakennettu ympäristö, topografia 

ja voimassa olevat omistusoikeudet ja 

omaisuutta koskeva määräysvalta. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos toimivaltainen viranomainen on 

soveltanut 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, sen on ilmoitettava siitä 

komissiolle. Ilmoitukseen on sisällyttävä 

2 kohdassa tarkoitettu arviointi. 

4. Jos toimivaltainen viranomainen on 

soveltanut 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, sen on ilmoitettava siitä 

komissiolle. Ilmoitukseen on sisällyttävä 

2 kohdassa tarkoitettu arviointi, ja se on 

asetettava yleisön saataville esteettömässä 

muodossa. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) säännökset, joilla perustetaan 

kuluttajia varten kattava ja resursseiltaan 

riittävä valitusmekanismi, jolla 

täydennetään täytäntöönpano- ja 

valvontajärjestelmää. 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. 

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia, mutta 

talouden toimijoiden ei pidä voida käyttää 

niitä vaihtoehtona, jonka avulla ne 

väistävät velvoitteensa tehdä tuotteistaan 

ja palveluistaan esteettömiä. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Seuraamusten määräämisestä 

saatavat tulot on kohdennettava 

esteettömyyttä koskeviin toimenpiteisiin. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta …[insert 

date - six years after the entry into force of 

this Directive]. 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta …[insert 

date - four years after the entry into force 

of this directive]. 

Tarkistus  80 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Rakennettua ympäristöä koskevia 

säännöksiä on sovellettava kymmenen 

vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta, ja itsepalvelupäätteiden 

osalta (mukaan luettuina maksu-, 

lähtöselvitys- ja lippuautomaatit) 

säännöksiä on sovellettava kahdeksan 
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vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

Tarkistus  81 

Ehdotus direktiiviksi 

27 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 27 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

 2. Siirretään komissiolle ... päivästä 

...kuuta ... [tämän direktiivin 

voimaantulopäivä] määräämättömäksi 

ajaksi 3 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

10 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 

voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 

jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 

päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 

olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen. 

 4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 
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 6. Edellä olevan 3 artiklan 

10 kohdan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Tarkistus  82 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – kohta 2 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymän ja tuotteen 

suunnittelun toiminnallisuusvaatimukset 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta, myös 

seuraavasti: 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus direktiiviksi 
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Liite I – I jakso – 2 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i a) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta – a alakohta – i b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i b) kun kyseessä on auditorisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä kuulokykyä, 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä piirteitä, 

joiden avulla käyttäjät voivat hyödyntää 

paremmin rajoittunutta näköään, kuten 
joustava suurennus menettämättä sisältöä 

tai toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, siinä 

olisi oltava joustavia keinoja erottaa 

etualan visuaaliset elementit taustasta ja 

säätää niitä sekä säätää joustavasti 

tarvittavaa näkyvyysaluetta; 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus direktiiviksi 
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Liite I – I jakso – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) visuaalinen käyttötapa, joka ei 

edellytä käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostetut 

ääniominaisuudet äänen selkeyden 

parantamiseksi, myös joustavat keinot 

erottaa etualan äänet taustaäänistä ja 

säätää niitä, kun ääni ja tausta ovat 

saatavilla erillisinä toistoina; 

 

Tarkistus  89 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

(f) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 

hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle, 

mukaan lukien tapaukset, joissa tuote 

edellyttää manuaalista toimintaa, ja 

tuotteessa on oltava piirteitä, joiden avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, kuten 

manipulointia tai käsivoimia, eivätkä 

useamman kuin yhden hallintatoiminnon 

käyttöä samanaikaisesti; 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus direktiiviksi 
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Liite I – I jakso – 2 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 

hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(g) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; myös jos 

tuotteet ovat tuettomia tai asennettuja, 

tieto- ja käyttölaitteiden on oltava yleisellä 

esteettömällä etäisyydellä tai käyttäjän on 

voitava sijoittaa laite ulottuville; 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 

(i) piirteet, joiden vuoksi viestintä ja 

käyttö on käyttäjälle yksinkertaisempaa ja 

helpompaa; 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i a) kun tuotteeseen liittyy 

esteettömyyspiirteitä, käyttäjän yksityisyys 

on suojattava näitä piirteitä käytettäessä. 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut), jos 

sellaisia on saatavilla, on annettava 
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tietoja tuotteen esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käytettäessä 

viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, kuten 

vammaisille. 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 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 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) annetaan esteettömässä muodossa 

olevia tietoja palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

esteettömistä järjestelyistä seuraavasti: 

 

Tarkistus  96 

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 

(i) tietojen on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa ja 
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sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka voidaan 

esittää eri tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

muualla kuin verkossa olevissa 

sähköisissä asiakirjoissa siten, että ne 

ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja 

b alakohdan mukaisesti, 

 

Tarkistus  97 

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 

esteettömyyspiirteistä, mukaan lukien 

ajoneuvojen, ympäröivän infrastruktuurin 

ja rakennetun ympäristön esteettömyys, ja 

selitetään niiden käyttöä ja esitetään 

tiedot asetuksen (EY) N:o 1107/2006, 

asetuksen (EY) N:o 1177/2010, asetuksen 

(EY) N:o 1371/2007 ja asetuksen (EU) 

N:o 181/2011 mukaisesti tarjottavasta 

avusta, 

 

Tarkistus  98 

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) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa. Vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, pistekirjoitus 

tai selkokielinen teksti, 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 (iii a) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, kuten 

kosketusnäyttö- ja puheohjaustekniikkaan 

perustuvia vaihtoehtoja;  

 

Tarkistus  100 

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; 

 

Tarkistus  101 

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 

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; 
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Tarkistus  102 

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, käytön 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; 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 ja 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin: 

 (i) älykkäät lipunmyyntijärjestelmät 

(kuten sähköinen varaaminen ja lippujen 

varaaminen), 

 (ii) reaaliaikaiset matkustajille 

annettavat tiedot (kuten aikataulut sekä 

liikennehäiriöitä, liityntäpalveluja ja 

jatkoyhteyksiä muita liikennemuotoja 

käyttäen koskevat tiedot), 

 (iii) palvelua koskevat lisätiedot 

(esimerkiksi asemien henkilöstö, 
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epäkunnossa olevat hissit tai palvelut, 

jotka tilapäisesti eivät ole saatavilla). 

 

Tarkistus  104 

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. 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut), jos 

sellaisia on saatavilla, on annettava 

tietoja palvelun esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, kuten 

vammaisille. 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – B osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Henkilöliikennepalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät verkkosivustot 

Poistetaan. 
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Tarkistus  107 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – B osa – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) Tehdään verkkosivustoista ja 

verkkosovelluksista esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarjoamalla 

esteetön sähköinen vaihtoehto, sekä 

tavalla, joka helpottaa yhteentoimivuutta 

erilaisten unionin ja kansainvälisellä 

tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa.  

Poistetaan. 

 

Tarkistus  108 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – B osa – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) Vähintään seuraaviin tapahtumiin 

liittyvien verkkosivustojen sisältöjen on 

vastattava a alakohdassa annettuja 

vaatimuksia: 

 (i) aikataulujen saatavuus, 

säästöhinnat ja yhdistelmäliput sekä 

varaus- ja kuljetushinnat; 

 (ii) varaus tai varauksen muutos, 

mukaan lukien kaikki 

henkilöliikennepalvelut; 

 (iii) lähtöselvitys; 

 (iv) henkilökohtaisen 

matkasuunnitelman saatavuus; 

 (v) kuljetuksen tilan saatavuus; 

 (vi) henkilökohtaisen asiakastilin 

saatavuus; 
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 (vii) yhteydenotto 

liikenteenharjoittajaan; 

 (viii) tarjottua kuljetusapua koskevien 

tietojen saatavuus. 

 

Tarkistus  109 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – C osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

C. Mobiililaitepohjaiset palvelut, 

älykkäät lippupalvelut ja 

tosiaikatietojärjestelmät 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – C osa – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on otettava 

huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  111 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – C osa – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

Poistetaan. 
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Tarkistus  112 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – C osa – 1 kohta – a alakohta – 1 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, 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  113 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen,  

Poistetaan. 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, b 

kohdan mukaisesti; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

Poistetaan. 
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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; 

 

Tarkistus  116 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

D. Henkilöliikennepalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät itsepalvelupäätteet 

sekä matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit  

D. Henkilöliikenne- ja 

matkailupalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät itsepalvelupäätteet sekä 

matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit 

 

Tarkistus  117 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 1 kohta 

 

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 henkilöt, joilla on 

ikääntymiseen ja terveyteen liittyvää 

toimintakyvyn heikentymistä, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

toteutettava tuotteiden suunnittelussa ja 

valmistuksessa noudattamalla seuraavia 

esteettömyyttä koskevia vaatimuksia: 

 

Tarkistus  118 

Ehdotus direktiiviksi 
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Liite I – V jakso – D osa – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) (Tarkistus ei vaikuta 

suomenkieliseen versioon.) 

 

Tarkistus  119 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) ymmärrettäviä, (ii) (Tarkistus ei vaikuta 

suomenkieliseen versioon.) 

 

Tarkistus  120 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(iii) havaittavissa, (iii) (Tarkistus ei vaikuta 

suomenkieliseen versioon.)  

 

Tarkistus  121 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (iiia) sellaisia, että niihin sisältyy 

luettelo tuotteen esteettömyyspiirteistä ja 

niissä selitetään niiden käyttöönotto ja 

käyttö ja tuotteen yhteensopivuus 

avustavien teknologioiden kanssa,  

 

Tarkistus  122 

Ehdotus direktiiviksi 
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Liite I – V jakso – D osa – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten;  

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa ja 

soveltuvaa kirjasinlajia ja merkkien ja 

taustan kontrastin on oltava riittävä, jotta 

käyttötiedot ovat mahdollisimman hyvin 

luettavissa ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa; 

 

Tarkistus  123 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (d) tuotteen on oltava yhteensopiva 

apuvälineiden ja avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. Tuotetta on myös voitava 

käyttää omilla kuulokkeilla. 

 

Tarkistus  124 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 2 kohta – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymän ja tuotteen 

suunnittelun toiminnallisuusvaatimukset 

 

Tarkistus  125 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 2 kohta – 1 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat esteettömiä 1 kohdan b ja c 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 
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alakohdan mukaisesti, niiden 

suunnittelussa on soveltuvin osin otettava 

huomioon 

1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on soveltuvin osin 

otettava huomioon I jakson 2 kohdan 

mukaisesti 

 

Tarkistus  126 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) tuote ei saa edellyttää, että 

esteettömyyspiirre on päällä, jotta 

ominaisuutta tarvitseva käyttäjä voi ottaa 

sen käyttöön; 

 

Tarkistus  127 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten. 

(b) kun oikea-aikaista vastausta 

edellytetään, käyttäjälle on ilmoitettava 

tästä visuaalisesti sekä kosketuksella tai 

äänellä, ja tälle on annettava 

mahdollisuus pidentää aikaa; 

 

Tarkistus  128 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) tuotteen, myös sen hallittavien 

osien, kuten näppäinten ja ohjainten, on 

oltava hallittavia, niissä on oltava riittävä 

näppäinten ja ohjainten sekä niiden 

taustan välinen kontrasti ja niiden on 

oltava taktillisesti erottuvia; 
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Tarkistus  129 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) kun tuotteeseen liittyy avaimia, 

lippuja tai kortteja, niiden orientaation on 

oltava taktillisesti erotettavissa, jos 

orientaatiolla on merkitystä avaimen, 

lipun tai kortin käytölle; 

 

Tarkistus  130 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) kun tuote hyödyntää käyttäjän 

biologisia ominaisuuksia, se ei saa 

perustua tietyn biologisen ominaisuuden 

käyttöön ainoana keinona tunnistaa 

käyttäjä tai hallita tuotetta. 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VIII 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 siten, 

että ne ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja 

b alakohdan mukaisesti, 

 

Tarkistus  132 

Ehdotus direktiiviksi 



 

PE597.391v02-00 254/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) tiedoissa on esitettävä luettelo 

palvelun esteettömyyspiirteistä ja 

selitettävä niiden käyttö sekä sen 

täydentävyys erilaisten avustavien 

teknologioiden suhteen. 

 

Tarkistus  133 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VIII 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; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VIII 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 

sähköinen vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa; 

(b) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista 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; 
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Tarkistus  135 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien sähköisen 

kaupankäynnin palvelujen 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; 

 

Tarkistus  136 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b b) palvelujen tarjoamiseen 

tarvittavien sähköisen tunnistamisen ja 

turvallisuutta koskevien menetelmien ja 

maksumenetelmien on oltava 

ymmärrettäviä, havaittavissa, hallittavissa 

ja toimintavarmoja heikentämättä 

turvallisuutta ja käyttäjän yksityisyyden 

suojaa. 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus direktiiviksi 
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Liite I – VIII jakso – A osa – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut  

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut), jos 

sellaisia on saatavilla, on annettava 

tietoja palvelun esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille ja 

vammaisille. 

 

Tarkistus  138 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VIII a jakso (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 VIII a JAKSO 

 Majoituspalvelut 

 Palvelut 

 1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja optimaalisella tavalla, 

ennakoitavan käyttötarkoituksen 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti: 

 (a) annetaan tietoja palvelun 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

 (i) tietojen on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa siten, 

että ne ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja 

b kohdan mukaisesti, 

 (ii) tiedoissa on esitettävä luettelo 

palvelun esteettömyyspiirteistä ja 

selitettävä niiden käyttö sekä sen 
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täydentävyys erilaisten avustavien 

teknologioiden suhteen, 

 (b) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista 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; 

 (c) tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien sähköisen 

kaupankäynnin palvelujen 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; 

 (d) palvelujen tarjoamiseen 

tarvittavien sähköisen tunnistamisen ja 

turvallisuutta koskevien menetelmien ja 

maksumenetelmien on oltava 

ymmärrettäviä, havaittavissa, hallittavissa 

ja toimintavarmoja heikentämättä 

turvallisuutta ja käyttäjän yksityisyyden 

suojaa; 

 (e) tehdään rakennetusta ympäristöstä 

esteetön vammaisille henkilöille X jakson 

vaatimusten mukaisesti: 
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 (i) kaikki yhteiset tilat (kuten 

vastaanotto, sisäänkäynti, virkistystilat ja 

kokoushuoneet), 

 (ii) huoneet, jotka täyttävät X jakson 

vaatimukset siten, että esteettömiä 

huoneita on tiloja kohden vähintään 

seuraavasti: 

 – yksi esteetön huone tiloissa, joissa 

on kaikkiaan alle 20 huonetta, 

 – kaksi esteetöntä huonetta tiloissa, 

joissa on yli 20 mutta alle 50 huonetta, 

 – yksi esteetön lisähuone kutakin 

50:tä lisähuonetta kohti. 

 2. Tukipalvelut 

 Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut), jos 

sellaisia on saatavilla, on annettava 

tietoja palvelun esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, kuten 

vammaisille. 

 

Tarkistus  139 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – johdantokappale 

 

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 ja 

vammaiset ja ikääntyneet voivat käyttää 

tuotteita ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on toteutettava 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

noudattamalla seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) (Tarkistus ei vaikuta 

suomenkieliseen versioon.) 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) ymmärrettäviä, (ii) (Tarkistus ei vaikuta 

suomenkieliseen versioon.) 

 

Tarkistus  142 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(iii) havaittavissa, (iii) (Tarkistus ei vaikuta 

suomenkieliseen versioon.) 

 

Tarkistus  143 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa ja 

soveltuvaa kirjasinlajia ja merkkien ja 

taustan kontrastin on oltava riittävä, jotta 

käyttötiedot ovat mahdollisimman hyvin 

luettavissa ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa; 

 

Tarkistus  144 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (iv a) ohjeiden on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevissa 

sähköisissä asiakirjoissa siten, että ne 

ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja; 

 

Tarkistus  145 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen), joiden 

 

Tarkistus  146 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i) on täytettävä 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitetut vaatimukset; 

 

Tarkistus  147 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (ii) on ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyyspiirteitä ja että 

se sopii yhteen avustavien teknologioiden 

kanssa; 
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Tarkistus  148 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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: 

 

Tarkistus  149 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – c alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle, 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  151 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (ii a) ohjeiden on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa ja 
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muualla kuin verkossa olevissa 

sähköisissä asiakirjoissa siten, että ne 

ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja, 

 

Tarkistus  152 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – c alakohta – ii b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (ii b) ohjeissa on esitettävä luettelo 

tuotteen esteettömyyspiirteistä ja 

selitettävä niiden käyttö ja tuotteen 

täydentävyys unionin ja kansainvälisellä 

tasolla saatavilla olevien avustavien 

teknologioiden suhteen; 

 

Tarkistus  153 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – c alakohta – ii c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (ii c) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa. Vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, pistekirjoitus 

tai selkokielinen teksti. 

 

Tarkistus  154 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f) tuotteen on oltava yhteensopiva 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien erilaisten apuvälineiden 

ja avustavien teknologioiden kanssa, 

mukaan lukien kuulemiseen liittyvä 

teknologia, kuten kuulolaitteet, T-
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ohjelmat, sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

 

Tarkistus  155 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Käyttöliittymän ja toimivuuden 

suunnittelu 

Käyttöliittymän ja tuotteen suunnittelun 

toiminnallisuusvaatimukset 

 

Tarkistus  156 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta, myös 

seuraavasti: 

 

Tarkistus  157 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – a alakohta – i alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä näkökykyä, 

 

Tarkistus  158 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (ii) kun kyseessä on auditorisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteella on mahdollistettava 

vähintään yksi tiedotus- ja käyttötapa, 

joka ei edellytä kuulokykyä, 

 

Tarkistus  159 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten. 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten. Kun tuote edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, tuotteella on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 

suulla tuotettua ääntä, kuten puhetta, 

vihellystä tai naksautusta; 

 

Tarkistus  160 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) joustava suurennus ja kontrasti; (c) kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote, tuotteen on sisällettävä piirteitä, 

joiden avulla käyttäjät voivat hyödyntää 

paremmin rajoittunutta näköään, kuten 

joustava suurennus menettämättä sisältöä 

tai toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, ja, kun se on mahdollista, siinä 

olisi oltava joustavia keinoja erottaa 

etualan visuaaliset elementit taustasta ja 

säätää niitä sekä säätää joustavasti 

tarvittavaa näkyvyysaluetta; 
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Tarkistus  161 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) visuaalinen käyttötapa, joka ei 

edellytä käyttäjältä värien erottamiskykyä; 

 

Tarkistus  162 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta ja tehostetut 

ääniominaisuudet äänen selkeyden 

parantamiseksi, myös joustavat keinot 

erottaa etualan äänet taustaäänistä ja 

säätää niitä, kun ääni ja tausta ovat 

saatavilla erillisinä toistoina; 

 

Tarkistus  163 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

(f) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 

hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle, 

mukaan lukien tapaukset, joissa tuote 

edellyttää manuaalista toimintaa, ja 

tuotteessa on oltava piirteitä, joiden avulla 

käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, kuten 

manipulointia tai käsivoimia, eivätkä 

useamman kuin yhden hallintatoiminnon 

käyttöä samanaikaisesti; 
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Tarkistus  164 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 

hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(g) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; myös jos 

tuotteet ovat tuettomia tai asennettuja, 

tieto- ja käyttölaitteiden on oltava yleisellä 

esteettömällä etäisyydellä tai käyttäjän on 

voitava sijoittaa laite ulottuville; 

 

Tarkistus  165 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 

(h) jos tuotteella mahdollistetaan 

visuaaliset tiedotustavat, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

tiedotustapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus; 

 

Tarkistus  166 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 

(i) piirteet, joiden ansiosta viestintä ja 

käyttö on käyttäjälle yksinkertaisempaa ja 

helpompaa; 

 

Tarkistus  167 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i a) kun tuotteeseen liittyy 
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esteettömyyspiirteitä, käyttäjän yksityisyys 

on suojattava näitä piirteitä käytettäessä. 

 

Tarkistus  168 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – B osa – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tehdään esteettömäksi palvelun 

tarjonnassa käytettävä rakennettu 

ympäristö, mukaan lukien 

liikenneinfrastruktuuri, C osan mukaisesti, 

rajoittamatta sellaisen kansallisen ja 

unionin lainsäädännön soveltamista, jolla 

suojellaan taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita kansallisaarteita; 

(a) tehdään esteettömäksi palvelun 

tarjonnassa käytettävä rakennettu 

ympäristö, mukaan lukien rajatylittävä ja 

intermodaalinen liikenneinfrastruktuuri, 

C osan mukaisesti, rajoittamatta sellaisen 

kansallisen ja unionin lainsäädännön 

soveltamista, jolla suojellaan taiteellisesti, 

historiallisesti tai arkeologisesti arvokkaita 

kansallisaarteita; 

 

Tarkistus  169 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – B osa – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (g a) taataan pyörätuolien maksuton ja 

sokeiden henkilöiden opaskoirien 

asianmukainen kuljetus 

liikennepalvelujen yhteydessä. 

 

Tarkistus  170 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – X jakso – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) palveluntarjoajan vastuulla 

olevien asiaa koskevien ulkotilojen ja 

järjestelyjen käyttö; 

(a) asiaa koskevien ulkotilojen ja 

järjestelyjen käyttö; 
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Tarkistus  171 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – X jakso – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) palvelun tarjoamisessa käytettävien 

laitteiden ja järjestelyjen käyttö; 

(g) tuotteen tai palvelun tarjoamisessa 

käytettävien laitteiden ja järjestelyjen 

käyttö; 
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KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten lähentämisestä 

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

Valmistelija: Petra Kammerevert 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Ehdotuksella on tarkoitus panna YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista1 

yhdenmukaisesti täytäntöön EU:n laajuisesti esteettömien tuotteiden ja palvelujen vapaan 

liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa. Vammaisten henkilöiden oikeuksia on edistettävä ja 

suojeltava. 

Ehdotus kattaa kaikki audiovisuaaliset mediapalvelut ja sähkökirjat. 

Audiovisuaalisiin mediapalveluihin sovelletaan kuitenkin erityislainsäädäntönä 

audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä2. Siinä vahvistetut, myös 

audiovisuaalisten mediapalvelujen esteettömyyttä koskevat, säännökset eivät ole ristiriidassa 

tiedotusvälineiden vapauden, viestimien moniarvoisuuden suojelun ja edistämisen sekä 

kulttuurisen monimuotoisuuden kanssa, ja niissä kunnioitetaan jäsenvaltioiden media- ja 

kulttuuripoliittista toimivaltaa. 

Komissio tarkistaa parhaillaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä ja 

julkistanee sitä koskevan ehdotuksen 25. toukokuuta 2016. Esteettömien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen edistäminen audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin mukaisesti 

automaattisesti toteutettavan kannustinmallin avulla vaikuttaa paremmalta keinolta 

kunnioittaa perusvapauksia ja jäsenvaltioiden toimivaltaa kuin ehdotuksessa valittu rajoittava 

ja lannistava menettely. Vain siten kaikkien audiovisuaalisten mediapalvelujen erityisluonne, 

nimittäin se, että ne välittävät kulttuuria, pääsee oikeuksiinsa. Tämä erityisluonne on myös 

oikeutus sille, että näistä palveluista säädetään viime kädessä yksityiskohtaisemmassa 

                                                 
1 Vammaisten henkilöiden oikeuksista 13. joulukuuta 2006 tehty YK:n yleissopimus. 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, 

audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi), 

EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1. 
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mediapalveluja koskevassa direktiivissä. 

Direktiiviehdotuksessa valittu malli saattaa vaarantaa audiovisuaalisten mediapalvelujen 

monimuotoisuuden. 

On epäilemättä toivottavaa, että säännöksillä tehdään audiovisuaalisista mediapalveluista 

mahdollisimman esteettömiä. Lainsäädännön tehtävänä on saattaa YK:n 

vammaisyleissopimukseen ja kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä 

koskevaan YK:n yleissopimukseen1 sisältyvät keskenään ristiriitaiset intressit optimaaliseen 

tasapainoon. EU on oikeushenkilönä liittynyt näihin molempiin YK:n yleissopimuksiin: YK:n 

vammaisyleissopimukseen 23. joulukuuta 2010 ja kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 

suojelemista ja edistämistä koskevaan YK:n yleissopimukseen 18. joulukuuta 2006. 

Direktiiviehdotuksessa tätä tarvittavaa eri intressien väliseen tasapainoon pyrkimistä ei juuri 

ole havaittavissa. 

SEUT:n 167 artiklan mukaan Euroopan unioni ottaa kulttuurinäkökohdat huomioon kaikessa 

toiminnassaan ja noudattaa tällöin toissijaisuusperiaatetta. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 

unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä 

osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella 

tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita (SEUT:n 

5 artiklan 3 kohta). Jäsenvaltiot voivat toteuttaa sähkökirjojen ja audiovisuaalisten 

mediapalvelujen esteettömyyden riittävällä tavalla jopa siinä määrin, että toivotut myönteiset 

vaikutukset EU:n sisämarkkinoihin voidaan saavuttaa ilman EU-tason toimia. Muutoin ei olisi 

selitettävissä, että viime vuosina yhä helpommin saatavissa olevien audiovisuaalisten 

mediapalvelujen ja sähkökirjojen rajatylittävä kysyntä lisääntyy jatkuvasti. 

Kuvailutulkkausten ja tekstitysten määrä on kaiken kaikkiaan lisääntynyt koko EU:ssa. Edellä 

esitetyn perusteella tässä lausunnossa ehdotetaan, että sähkökirjat ja audiovisuaaliset 

mediapalvelut poistetaan direktiiviehdotuksesta ja että siihen sisällytetään kulttuuria ja 

mediaa koskeva poikkeus. Sama pätee radiolähetyksiin sekä audiovisuaalisiin palveluihin ja 

radiolähetyksiin liittyviin palveluihin, joita ei ole otettu huomioon direktiiviehdotuksessa. 

Ehdotuksen 12 artiklan 2 ja 5 kohdan osalta jää kyseenalaiseksi, saavutetaanko 

direktiiviehdotuksella tavoitellut tulokset. Edellä mainittujen kohtien mukaan talouden 

toimijan on perustellusti esitettävä, että esteettömyyttä koskevien vaatimusten täyttäminen on 

hänelle kohtuuton rasite, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille markkinavalvontaviranomaisille. 

Kohtuuttomuuden arvioi tällöin nimenomaisesti ja yksinomaan talouden toimija (ks. 5 kohta). 

Vaikka asianomainen viranomainen voisi tarkistaa virheellisen arvioinnin (17 artiklan 

2 kohta) jää edelleen epäselväksi, mitä tapahtuu, jos talouden toimijan ja 

markkinavalvontaviranomaisen arvioinnit poikkeavat toisistaan. 

Tarkoituksenmukaiselta vaikuttaa myös ”kuluttajapäätelaitteita, joissa on audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin liittyvä kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti” (esimerkiksi älytelevisioita) 

ja sähkökirjojen lukulaitteita koskevien standardointipyrkimysten jatkaminen.  

TARKISTUKSET 

                                                 
1 2006/515 (EY): Neuvoston päätös, tehty 18. toukokuuta 2006, kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista 

ja edistämistä koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EUVL L 201, 25.7.2006, s. 15). 
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Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 

26 artiklan, 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

kuluttajien lukumäärä, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite, kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi ja itsenäinen elämä 

helpottuu. 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

kuluttajien lukumäärä, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite, kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi, itsenäinen elämä 

helpottuu ja sosiaalisen syrjäytymisen 

riski pienenee. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten, käyttämien 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä, 

rajoittavat tällaisten tuotteiden ja 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat toimintarajoitteisten 

henkilöiden ja erityisesti vammaisten 

käyttämien tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyyttä, rajoittavat tällaisten 
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palvelujen vapaata liikkuvuutta sekä 

vääristävät toimivaa kilpailua 

sisämarkkinoilla. Tällaisilla esteillä on 

huomattavia vaikutuksia talouden 

toimijoihin, varsinkin pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). 

tuotteiden ja palvelujen vapaata 

liikkuvuutta sekä vääristävät toimivaa 

kilpailua sisämarkkinoilla. Tällaisilla 

esteillä on huomattavia vaikutuksia 

talouden toimijoihin, varsinkin pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Vammaisyleissopimuksen 

9 artiklan mukaan sopimuspuolten on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen vammaisille henkilöille 

muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn 

fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, 

tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa 

tieto- ja viestintäteknologiaan ja -

järjestelmiin, sekä muihin yleisölle 

avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja 

palveluihin kaupunki- ja maaseutualueilla. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksia 

käsittelevä Yhdistyneiden Kansakuntien 

komitea on todennut, että on tarpeen luoda 

oikeuskehys, joka sisältää konkreettisia, 

toteuttamiskelpoisia ja aikataulusidonnaisia 

vertailuarvoja, jotta esteettömyyden 

asteittaista täytäntöönpanoa voidaan 

seurata. 

(12) Vammaisyleissopimuksen 

9 artiklan mukaan sopimuspuolten on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen vammaisille henkilöille 

muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn 

fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, 

matkailupalveluihin, tiedottamiseen ja 

viestintään, muun muassa tieto- ja 

viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä 

muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin 

järjestelyihin ja palveluihin kaupunki- ja 

maaseutualueilla. Vammaisten henkilöiden 

oikeuksia käsittelevä Yhdistyneiden 

kansakuntien komitea on todennut, että on 

tarpeen luoda oikeuskehys, joka sisältää 

konkreettisia, toteuttamiskelpoisia ja 

aikataulusidonnaisia vertailuarvoja, jotta 

esteettömyyden asteittaista 

täytäntöönpanoa voidaan seurata. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Rakennettua ympäristöä koskevat 

yhtenäiset esteettömyysvaatimukset 

voisivat joissakin tapauksissa helpottaa 

asiaa koskevien palvelujen ja vammaisten 

vapaata liikkuvuutta. Sen vuoksi 

jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 

(23) Rakennettuun ympäristöön pääsy 

on joissakin tapauksissa edellytyksenä 

sille, että vammaiset henkilöt voisivat 

todella käyttää kyseisiä palveluja. 
Rakennettua ympäristöä koskevat 

yhtenäiset esteettömyysvaatimukset 
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perusteella määrätä, että rakennetun 

ympäristön, jota käytetään tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen tarjoamiseen, on täytettävä 

liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. 

voisivat helpottaa kyseisten palvelujen ja 

vammaisten vapaata liikkuvuutta. Sen 

vuoksi jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 

perusteella määrätä, että rakennetun 

ympäristön, jota käytetään tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen tarjoamiseen, on täytettävä 

liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 50 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(50) Olisi luotava 

suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka kautta ne, joita 

asia koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, 

jotka eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä yhteisiin toimiin asiaankuuluvien 

talouden toimijoiden kanssa tällaisten 

tuotteiden suhteen. 

(50) Olisi luotava 

suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jossa asianomaiset 

osapuolet saavat tietoa toimista, joita 

aiotaan soveltaa sellaisiin tuotteisiin, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä yhteisiin toimiin vammaisia 

henkilöitä edustavien järjestöjen ja 
asiaankuuluvien talouden toimijoiden 

kanssa tällaisten tuotteiden suhteen. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) kuluttajapäätelaitteet, joissa on 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin liittyvä 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti; 

d) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2010/13/EU1a 

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan 

mukaiset audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin liittyvät 
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kuluttajapäätelaitteet; 

 ________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (EUVL L 95, 

15.4.2010, s. 1).  

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) sähkökirjojen lukulaitteet; 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) audiovisuaaliset mediapalvelut ja 

niihin liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) sähkökirjat; Poistetaan. 
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Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Tällä direktiivillä ei muuteta 

radiolähetyspalveluihin, audiovisuaalisiin 

mediapalveluihin ja niihin liittyviin 

palveluihin sekä kultturituotteisiin 

sovellettavia säännöksiä. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artiklan – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) ’audiovisuaalisilla 

mediapalveluilla’ Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU1 

1 artiklan ensimmäisen kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja palveluja; 

Poistetaan. 

______________  

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 

päivänä maaliskuuta 2010, 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden 

tiettyjen lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (EUVL L 95, 

15.4.2010, s. 1).  

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Liitteissä säädetyt vaatimukset 

eivät missään tapauksessa heikennä 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
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vaatimuksia eivätkä saavutettavuutta 

koskevia vaatimuksia. 

 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

ja niihin liittyvien kuluttajapäätelaitteiden, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa IV jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

yhteydessä käytettävien 
kuluttajapäätelaitteiden on täytettävä 

liitteessä I olevassa IV jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Sähkökirjojen on täytettävä 

liitteessä I olevassa VII jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

8. Sähkökirjojen lukulaitteiden on 

täytettävä liitteessä I olevassa VII jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Direktiiviehdotuksen 3 artiklan 

mukaisia esteettömyysvaatimuksia ei 

sovelleta, jos käytettävissä on soveltuvia, 

kaikkien kuluttajien samoin ehdoin 

saatavilla olevia vaihtoehtoja, kuten 

esteettömiä tuotteita tai palveluja. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Ilmoitukseen on sisällyttävä 3 kohdassa 

tarkoitettu arviointi. Mikroyritykset 

vapautetaan tästä ilmoitusvaatimuksesta, 

mutta niiden on asianomaisen 

markkinavalvontaviranomaisen pyynnöstä 

kyettävä toimittamaan asiaa koskevat 

asiakirjat. 

6. Jos talouden toimijat ovat vaatineet 

oikeutta saada käyttää 1–5 kohdassa 

säädettyä poikkeusjärjestelyä tiettyyn 

tuotteeseen tai palveluun, niiden on 

ilmoitettava siitä sen jäsenvaltion 

asianomaiselle toimivaltaiselle 

viranomaiselle, jonka markkinoille tuote 

tai palvelu saatetaan tai jonka markkinoilla 

se asetetaan saataville. Ilmoitukseen on 

sisällyttävä 3 kohdassa tarkoitettu arviointi. 

Mikroyritykset ja voittoa 

tavoittelemattomat järjestöt vapautetaan 

tästä ilmoitusvaatimuksesta, mutta niiden 

on asianomaisen toimivaltaisen 

valvontaviranomaisen pyynnöstä kyettävä 

toimittamaan asiaa koskevat asiakirjat. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Jotta voidaan varmistaa edellä 

1-5 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 

asianmukainen täytäntöönpano ja 

valvonta, asianomaisten toimivaltaisten 

viranomaisten on aloitettava jäsennelty 

vuoropuhelu vammaisjärjestöjen kanssa. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yleisö on tietoinen ensimmäisessä 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yleisö on tietoinen ensimmäisessä 
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alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten 

olemassaolosta, vastuualueista ja nimistä. 

Mainittujen viranomaisten on pyynnöstä 

asetettava asiaankuuluvat tiedot saataville 

esteettömässä muodossa. 

alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten 

olemassaolosta, vastuualueista ja nimistä. 

Mainittujen viranomaisten on 

asianomaisen yleisön pyynnöstä asetettava 

niiden omaa työtä ja niiden tekemiä 

päätöksiä koskevat tiedot saataville 

esteettömässä muodossa. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Menettely sellaisten tuotteiden osalta, jotka 

aiheuttavat esteettömyyteen liittyvän 

riskin kansallisella tasolla 

Menettely sellaisten tuotteiden osalta, jotka 

eivät täytä esteettömyyttä koskevia 

vaatimuksia 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta …[insert 

date - six years after the entry into force 

of this Directive]. 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä progressiivisesti tuotteen tai 

palvelun käyttöikä huomioon ottaen ja 

joka tapauksessa viimeistään kuuden 

vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Audiovisuaaliset mediapalvelut ja niihin 
liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti 

audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
liittyvät kuluttajapäätelaitteet; 
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Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – A kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

A. Palvelut Poistetaan. 

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” vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti; 

 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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,  

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

iii)  annetaan sähköiset tiedot, 

mukaan lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, c kohdan mukaisesti; 

 

(c) tehdään verkkosivustoista ja 

verkkosovelluksista 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 
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kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden 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. 

 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B kohta – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Asiaan liittyvät kuluttajalaitteet, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sähkökirjat Sähkökirjojen lukulaitteet 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – A kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

A. Palvelut Poistetaan. 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja ikääntyneet, 

voivat käyttää palveluja ennakoitavalla ja 
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optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

B kohdassa ”Tuotteet” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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, 

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

(iii)  annetaan sähköiset tiedot, 

mukaan lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, c kohdan mukaisesti; 

 

(c) tehdään verkkosivustoista ja 

verkkosovelluksista 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; 

 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 
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henkilöiden tarpeisiin. 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – B kohta – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Tuotteet: Poistetaan. 
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NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten lähentämisestä 

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

Valmistelija: Rosa Estaràs Ferragut 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija on tyytyväinen ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä ja katsoo, että ehdotus osoittaa komission 

sitoutuneen esteettömyyden parantamiseen vammaisten henkilöiden näkökulmasta Euroopan 

unionissa. 

 

On muistettava, että tämän niin kutsutun EU:n esteettömyyssäädöksen päätavoite on sovittaa 

yhteen ja yhdenmukaistaa esteettömyyttä koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 

9 artikla velvoittaa sopimuksen allekirjoittaneita maita sisällyttämään esteettömyyttä edistävät 

toimet kansallisiin lainsäädäntöihinsä. Euroopan unioni auttaa näin ollen jäsenvaltioita 

täyttämään velvoitteensa yhdenmukaistamalla tämän alan sääntelyä ja välttämällä siten 

hajanaisuutta EU:n sisämarkkinoilla. 

 

Tältä osin on tärkeää käsitellä ehdotusta vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän 

Yhdistyneiden kansakuntien komitean (CRPD-komitea) Euroopan unionia koskevan 

tarkastelun yhteydessä, ja siitä käytiin rakentavaa vuoropuhelua komitean 14. istuntokauden 

aikana (27. ja 28. elokuuta 2015 Genevessä). Tämän vuoropuhelun pohjalta CPRD-komitea 

antoi EU:ta koskevat loppupäätelmänsä, joissa direktiiviehdotusta ja siihen liittyviä 

kysymyksiä pidettiin erityisen tärkeinä, mikä käy ilmi 9 artiklaa koskevan jakson 29 kohdasta 

(esteettömyys). Kyseisessä kohdassa CPRD-komitea kehottaa Euroopan unionia antamaan 

muutetun EU:n esteettömyyssäädöksen, mukaan lukien tehokkaat ja kaikkien ulottuvilla 

olevat täytäntöönpano- ja valitusmekanismit, komitean yleiskommentissa nro 2 annettuja 

suuntaviivoja noudattaen ja tietosuojasta vastaavia henkilöitä kuullen. 

 

Yleisesti voidaan katsoa, että kyseinen säädös kattaa laajasti tieto- ja viestintäteknologian 
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tuotteet ja palvelut, mikä on tärkeä ja myönteisenä pidettävä seikka. Soveltamisalaan 

liittyvissä kysymyksissä on kuitenkin selvästi parantamisen varaa, jotta voidaan kattaa 

laajempi valikoima tavaroita ja palveluja, mukaan lukien seuraavat alat: liikenne, 

terveydenhoito, koulutus, asuminen, matkailu, vakuutukset, sähkölaitteet, vähittäiskauppa, 

oikeudelliset asiat, oikeus, kulttuuri, vapaa-aika ja urheilu. 

 

 

Esteettömyysvaatimukset  

 

On varmistettava, että ehdotuksen liitteessä esteettömyysvaatimuksiin sisällytetään kattavia ja 

entistä yksityiskohtaisempia vaatimuksia ja selvityksiä, joilla vastataan kaikkien vammaisten 

henkilöiden, myös vammaisten naisten ja tyttöjen sekä tehostetumpaa tukea tarvitsevien 

vammaisten henkilöiden, tarpeisiin. 

 

Rakennettua ympäristöä koskevat vaatimukset eivät ole riittäviä. Todetaan, että jäsenvaltiot 

”voivat päättää”, sisällyttää vaatimuksen rakennetusta ympäristöstä, jos se liittyy tuotteen tai 

palvelun tarjoamiseen. Tätä kohtaa on parannettava vaatimalla, että asianomaisen rakennetun 

ympäristön on oltava esteetön, sillä vammaisten henkilöiden kannalta sillä ei ole merkitystä, 

onko palvelu tai tuote esteetön, jos se ei ole fyysisesti saavutettavissa. 

 

Valmistajien, valtuutettujen edustajien, tuojien ja jakelijoiden velvoitteet 

Edellä mainittujen tahojen olisi voitava antaa tietoja tuotteiden esteettömyysominaisuuksista 

milloin tahansa eikä ainoastaan ”toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä”. 

 

 

Tuotteiden markkinavalvonta  
 

Viranomaisten hallussa olevat tiedot esteettömyysvaatimusten noudattamatta jättämisestä olisi 

julkistettava järjestelmällisesti eikä vain pyynnöstä. 

 

 

Täytäntöönpanon valvonta 

 

On myönteistä, että ehdotuksessa direktiiviksi mainitaan, että kuluttajat ja/tai julkiset elimet 

tai yksityiset yhdistykset voivat nostaa kanteen kansallisessa tuomioistuimessa havaitessaan, 

että direktiiviä ei noudateta. Kuitenkin kun otetaan huomioon haasteet, joita monet vammaiset 

henkilöt kohtaavat yrittäessään turvautua oikeusjärjestelmään, havaitaan, että tämän 

säännöksen nojalla ei ole mahdollista tyydyttävällä tavalla toteuttaa riittäviä toimia talouden 

toimijoita vastaan. Täytäntöönpanon valvonnan rasitetta ei saisi täten jättää kuluttajien 

yksittäisten toimien varaan, vaan sen olisi oltava ennen kaikkea sellaisen kattavan 

täytäntöönpano- ja seurantajärjestelmän vastuulla, johon on yhdistetty kuluttajien 

valitusmekanismi. Jäsenvaltioiden olisi annettava markkinavalvontaviranomaisille vahvat 

valtuudet seurata ja valvoa direktiivin moitteetonta soveltamista. 

 

 

Seuraamukset  
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Seuraamuksista saatavat tulot olisi kohdennettava esteettömyyttä koskeviin toimenpiteisiin. 

Lisäksi on vältettävä sitä, että seuraamuksia voitaisiin pitää ”halpana” keinona laiminlyödä 

3 artiklassa tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten soveltaminen. 

 

TARKISTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21, 23 

ja 26 artiklan, 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla tiettyjen 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

vapaan liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan 

lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla. 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen vapaan 

liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan lisätä 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla kaikille 

kansalaisille ja luoda edellytyksiä kaikki 

mukaan ottavalle ja syrjimättömälle 

osallistumiselle. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 
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Johdanto-osan 2 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

kuluttajien lukumäärä, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite, kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi ja itsenäinen elämä 

helpottuu. 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja 

vammaisten henkilöiden ja henkilöiden, 

joilla on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, lukumäärä kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä palvellaan 

kuluttajien tarpeita, ja samalla 

yhteiskunnasta tulee osallistavampi, mikä 

on edellytys kaikkien kansalaisten 

itsenäiselle elämälle. 

 (Tämän tarkistuksen ensimmäinen osa 

(määritelmän ”kuluttajien, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite” 

muuttaminen muotoon ”vammaisten 

henkilöiden ja henkilöiden, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite”) koskee koko tekstiä, ja se 

edellyttää vastaavia muutoksia koko 

tekstiin.) 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

toimia sen varmistamiseksi, että kaikilla 

on mahdollisuus nauttia täysimääräisesti 

ja yhdenvertaisesti kaikista 

perusoikeuksista ja -vapauksista. Siksi 

jäsenvaltioiden on noudatettava 

sukupuolten tasa-arvon periaatetta 

päätettäessä toimista ja vaatimuksista, 

jotka liittyvät esteettömyyteen ja 

vammaisten henkilöiden ja henkilöiden, 

joilla on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, osallistumisen 

lisäämiseen sisämarkkinoilla. 
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Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 b) EU:ssa elää yli 80 miljoonaa 

vammaista henkilöä, jotka tarvitsevat 

kiireellisesti esteetöntä ympäristöä. 

Vammaisilla henkilöillä on vaikeuksia 

osallistua työmarkkinoille ja vapaa-ajan 

toimintaan, ja Yhdistyneiden 

kansakuntien mukaan vammaisuus on 

itse asiassa yleisempää naisten kuin 

miesten keskuudessa.  

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 c) Koska vammaiset naiset ja tytöt 

kohtaavat monenlaista syrjintää ja koska 

hoitoon liittyvissä yhteyksissä vallitsee 

sukupuolten epätasapaino, esteettömyyttä 

on parannettava kaikilla aloilla. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 d) Ikääntyneiden määrä unionissa 

kasvaa jatkuvasti, minkä seurauksena 

unionissa on entistä enemmän ihmisiä, 

joilla on ikään liittyviä toimintarajoitteita 

ja jotka tarvitsevat esteettömiä tuotteita ja 

palveluita sekä hyvin suunniteltua 

rakennettua ympäristöä, jonka turvin he 

pystyvät edelleen toimimaan arjessa. 
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Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 e) Vammaisten naisten 

marginalisoituminen on suurempaa kuin 

vammaisten miesten eristyneisyys. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 f kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 f) Edelleen esiintyy sukupuoleen ja 

vammaisuuteen liittyvää monimuotoista ja 

monenlaista moninkertaista syrjintää. 

Tällainen syrjintä johtaa sosiaaliseen 

syrjäytymiseen (itsetunnon 

heikentyminen, taloudellinen 

riippuvaisuus, sosiaalinen eristyneisyys), 

koulutukselliseen syrjäytymiseen (korkea 

lukutaidottomuusaste, vähäisempi 

koulutus etenkin naisten tapauksessa) 

sekä syrjäytymiseen työmarkkinoilta 

(vähäisempi osallistuminen 

työmarkkinoille, usein huonosti palkattu, 

väliaikainen tai epävarma työ), mikä lisää 

vammaisten henkilöiden sekä heidän 

perheidensä ja hoitajiensa stressiä ja 

psyykkistä kuormitusta. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 g kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 g) Huolimatta monista 

kansainvälisistä yleissopimuksista ja 
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unionin oikeuden määräyksistä 

kansalaiset eivät nauti täysimääräisesti 

näistä oikeuksista ja vammaisten 

henkilöiden sosiaalisisia oikeuksia ei 

noudateta täysimääräisesti, sillä he eivät 

esimerkiksi saa oikeudenmukaisia ja 

yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua 

poliittiseen ja sosiaaliseen elämään tai 

taloudelliseen toimintaan. Vammaiset 

naiset ja tytöt ovat edelleen marginaalissa 

päätöksenteon, kehityksen ja sukupuolten 

tasa-arvon suhteen. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 h kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 h) Yleinen esteettömyys, kaikki 

käyttäjät huomioon ottava suunnittelu ja 

sukupuolinäkökulma olisi otettava 

huomioon tuotteiden, työkalujen, 

laitteiden ja palvelujen suunnittelussa, 

jotta vammaiset miehet, pojat, naiset ja 

tytöt voisivat yleisesti käyttää niitä. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten, käyttämien 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä, 

rajoittavat tällaisten tuotteiden ja 

palvelujen vapaata liikkuvuutta sekä 

vääristävät toimivaa kilpailua 

sisämarkkinoilla. Tällaisilla esteillä on 

huomattavia vaikutuksia talouden 

toimijoihin, varsinkin pieniin ja 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat vammaisten 

henkilöiden ja henkilöiden, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, käyttämien tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyyttä, rajoittavat 

tällaisten tuotteiden ja palvelujen vapaata 

liikkuvuutta sekä vääristävät toimivaa 

kilpailua sisämarkkinoilla. Tällaisilla 

esteillä on huomattavia vaikutuksia 

talouden toimijoihin, varsinkin pieniin ja 
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keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). 

 

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin ja se edellyttää vastaavia teknisiä muutoksia 

koko tekstiin. 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Kansallisten 

esteettömyysvaatimusten väliset erot eivät 

kannusta etenkään itsenäisiä 

ammatinharjoittajia eivätkä pk- ja 

mikroyrityksiä osallistumaan 

liiketoimintaan omien kotimarkkinoidensa 

ulkopuolella. Jäsenvaltioissa voimassa 

olevat kansalliset tai jopa alueelliset tai 

paikalliset esteettömyysvaatimukset 

eroavat toisistaan sekä kattavuudeltaan että 

tarkkuudeltaan. Nämä erot ovat haitaksi 

kilpailukyvylle ja kasvulle, koska 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

kehittämisestä ja markkinoinnista kutakin 

yksittäistä kansallista markkinaa varten 

koituu lisäkustannuksia. 

(4) Kansallisten 

esteettömyysvaatimusten väliset erot eivät 

kannusta etenkään itsenäisiä 

ammatinharjoittajia eivätkä pk- ja 

mikroyrityksiä osallistumaan 

liiketoimintaan omien kotimarkkinoidensa 

ulkopuolella. Jäsenvaltioissa voimassa 

olevat kansalliset tai jopa alueelliset tai 

paikalliset esteettömyysvaatimukset 

eroavat toisistaan sekä kattavuudeltaan että 

tarkkuudeltaan. Nämä erot ovat haitaksi 

kilpailukyvylle ja kasvulle sekä kuluttajien 

osallistumiselle, koska esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä ja 

markkinoinnista kutakin yksittäistä 

kansallista markkinaa varten koituu 

lisäkustannuksia. Kansalliset 

viranomaiset, valmistajat ja 

palveluntarjoajat ovat myös epävarmoja 

siitä, millaisia esteettömyysvaatimuksia 

rajatylittävissä palveluissa olisi 

noudatettava ja millaista 

toimenpidekehystä esteettömyyteen 

sovelletaan. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Pk-yritykset ja mikroyritykset 

luovat suurimman osan unionin 

työpaikoista, vaikka niillä onkin niiden 
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tuotteiden ja palvelujen kehitystä 

hidastavia ja estäviä tekijöitä etenkin rajat 

ylittävässä ympäristössä. Jäsenvaltioiden 

olisi siksi yhdenmukaistettava 

esteettömyyssäännöksiä siten, että 

helpotetaan pk- ja mikroyritysten työtä ja 

säilytetään niitä koskeva välttämätön 

suoja. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Esteettömien tuotteiden kuluttajilta 

ja esteettömien palvelujen vastaanottajilta 

peritään korkeita hintoja, koska toimittajien 

välinen kilpailu on vähäistä. Kansallisten 

lainsäädäntöjen eroista johtuva hajanaisuus 

pienentää hyötyä, jota voitaisiin saada 

vaihtamalla kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla kokemuksia yhteiskunnalliseen ja 

tekniseen kehitykseen mukautumisesta. 

(5) Esteettömien tuotteiden kuluttajilta 

ja esteettömien palvelujen vastaanottajilta 

peritään korkeita hintoja, koska toimittajien 

välinen kilpailu on vähäistä eikä 

sisämarkkinoilla ole esteettömyyttä 

koskevia yhteisiä vähimmäisvaatimuksia. 

Tämä rajoittaa näiden tuotteiden ja 

palvelujen käyttömahdollisuuksia 

erityisesti pienempituloisille ja 

suuremmassa köyhyysvaarassa oleville. 

Kansallisten lainsäädäntöjen eroista 

johtuva hajanaisuus pienentää hyötyä, jota 

voitaisiin saada vaihtamalla kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla kokemuksia 

yhteiskunnalliseen ja tekniseen kehitykseen 

mukautumisesta. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 
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hajanaisuus, saada mittakaavaetuja, 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää kauppaa 

ja liikkuvuutta sekä auttaa talouden 

toimijoita kohdistamaan resursseja 

innovointiin sen sijaan, että ne pyrkisivät 

täyttämään erilaiset oikeudelliset 

vaatimukset eri puolilla unionia.  

hajanaisuus, edistää työpaikkojen 

luomista, saada mittakaavaetuja, helpottaa 

valtioiden rajat ylittävää kauppaa ja 

liikkuvuutta ja vähentää ja ehkäistä rajat 

ylittävään kauppaan liittyviä esteitä sekä 

auttaa talouden toimijoita kohdistamaan 

resursseja innovointiin ja innovaatioiden 

taloudelliseen jatkokehittelyyn sen sijaan, 

että ne pyrkisivät täyttämään erilaiset 

oikeudelliset vaatimukset eri puolilla 

unionia. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten oikeuksia hyötyä 

toimenpiteistä, joilla taataan heidän 

itsenäinen elämänsä, yhteiskunnallinen ja 

ammatillinen sopeutumisensa sekä 

osallistumisensa yhteiskuntaelämään, 

kunnioitetaan kaikilta osin, ja edistämään 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

26 artiklan soveltamista. 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan 

sukupuolinäkökulma huomioon ottaen, 

että vammaisten henkilöiden ja 

henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, oikeudet 

turvataan täysimääräisesti, jotta he voivat 
hyötyä toimenpiteistä, joilla taataan heidän 

itsenäinen elämänsä, ammatillinen 

sopeutumisensa sekä osallistumisensa 

yhteiskuntaelämään, kunnioitetaan kaikilta 

osin, ja edistämään Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 25 ja 26 artiklan 

soveltamista. 

 (Tämän tarkistuksen ensimmäinen osa 

(määritelmän ”vammaisten henkilöiden” 

muuttaminen muotoon ”vammaisten 

henkilöiden ja henkilöiden, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite”) koskee koko tekstiä, ja se 

edellyttää vastaavia muutoksia koko 

tekstiin.) 
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Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Euroopan unionissa vammaisuus 

on yleisempää naisten kuin miesten 

keskuudessa. Vammaiset naiset kohtaavat 

moninkertaista syrjintää, heillä on 

merkittäviä esteitä perusoikeuksiensa 

ja -vapauksiensa nauttimisessa, sillä 

heihin kohdistuu fyysistä, henkistä, 

seksuaalista, taloudellista ja 

institutionaalista väkivaltaa ja heitä 

syrjitään koulutukseen ja työhön 

pääsyssä, mikä voi johtaa sosiaaliseen 

eristyneisyyteen ja psyykkisiin 

traumoihin. Vammaisuus vaikuttaa 

suhteettoman paljon naisiin, koska naiset 

hoitavat vammaisia perheenjäseniä ja he 

kohtaavat tähän liittyvää epäsuoraa 

syrjintää miehiä useammin. Vammaisten 

naisten ja vammaisten lasten äitien 

tasavertainen kohtelu ja heitä koskevien 

positiivisten toimien ja 

toimintapolitiikkojen täytäntöönpano on 

perusihmisoikeus ja eettinen velvollisuus. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ”Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian” yleisenä tavoitteena on tuottaa 

kestäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

hyötyjä yhdennetyillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla. Kuluttajat eivät 

edelleenkään voi hyötyä kaikista 

sisämarkkinoiden tarjoamista hinta- ja 

valikoimaeduista unionissa, koska 

rajatylittäviä verkko-ostoksia tehdään 

edelleen hyvin vähän. Hajanaisuus 

(10) ”Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian” yleisenä tavoitteena on tuottaa 

kestäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

hyötyjä yhdennetyillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla ja helpottaa kauppaa ja 

tukea työllisyyttä unionissa. Kuluttajat 

eivät edelleenkään voi hyötyä kaikista 

sisämarkkinoiden tarjoamista hinta- ja 

valikoimaeduista unionissa, koska 

rajatylittäviä verkko-ostoksia tehdään 
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heikentää myös valtioiden rajat ylittävän 

verkkokaupan transaktioita. Lisäksi 

tarvitaan yhteensovitettuja toimia, jotta 

uusi sähköinen sisältö on rajoituksetta 

myös vammaisten saatavilla. Sen vuoksi on 

tarpeen yhdenmukaistaa 

esteettömyysvaatimukset digitaalisten 

sisämarkkinoiden koko laajuudelta ja 

varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset 

heidän kykyihinsä katsomatta voivat 

hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista 

eduista.  

edelleen hyvin vähän. Hajanaisuus 

heikentää myös valtioiden rajat ylittävän 

verkkokaupan transaktioita. Lisäksi 

tarvitaan yhteensovitettuja toimia, jotta 

uusi sähköinen sisältö on rajoituksetta 

myös vammaisten henkilöiden ja 

henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, saatavilla. 

Sen vuoksi on tarpeen yhdenmukaistaa 

esteettömyysvaatimukset digitaalisten 

sisämarkkinoiden koko laajuudelta ja 

varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset 

heidän kykyihinsä katsomatta voivat 

hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista 

eduista. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) YK:n vammaisyleissopimuksen 

6 artiklan mukaan sopimuspuolten on 

toteutettava kaikki asianmukaiset toimet 

varmistaakseen naisille täysimääräisen 

kehittymisen, etenemisen ja 

voimaantumisen, ja sen 9 artiklassa 

tunnustetaan, että on toteutettava 

asianmukaiset toimet, joilla varmistetaan 

vammaisille tytöille ja naisille todellinen 

esteettömyys fyysisessä ympäristössä, 

liikenteessä, tiedonsaannissa sekä 

viestinnässä. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 
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jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyydestä, mikä ilman 

unionin toimia kuitenkin johtaisi entistä 

suurempiin eroihin kansallisten 

säännösten välillä. 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä esteettömyydestä, 

kaikki huomioon ottavasta suunnittelusta 

sekä rakennetusta ympäristöstä. 

Sukupuolinäkökulma olisi otettava 

huomioon tuotteiden, työvälineiden, 

laitteiden ja palvelujen suunnittelussa, 

jotta niitä voisivat yleisesti käyttää 

vammaiset miehet, pojat, naiset ja tytöt, 

jotka ilman unionin toimia kärsisivät 

edelleen kansallisten säännösten eroista. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Komission tiedonannossa 

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: 

uudistettu sitoutuminen esteettömään 

Eurooppaan”33 vahvistetaan 

vammaisyleissopimuksen mukaisesti 

esteettömyys yhdeksi sen kahdeksasta 

toiminta-alasta. Sen tavoitteena on taata 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyys. 

(15) Komission tiedonannossa 

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: 

uudistettu sitoutuminen esteettömään 

Eurooppaan”33 vahvistetaan 

vammaisyleissopimuksen mukaisesti 

esteettömyys yhdeksi sen kahdeksasta 

toiminta-alasta ja perusedellytykseksi 

yhteiskuntaan osallistumiselle. Sen 

tavoitteena on taata tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyys. 

__________________ __________________ 

33 KOM(2010) 636. 33 KOM(2010) 636. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava niin, että ne aiheuttavat 

talouden toimijoille ja jäsenvaltioille 

mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä 

olisi erityisesti sovellettava ainoastaan 

huolellisesti valikoituihin tuotteisiin ja 

(18) Tämän direktiivin vaatimuksilla 

olisi varmistettava, että kaikkien on 

mahdollista osallistua täysimääräisesti 

sisämarkkinoille, ja vähennettävä 

vammaisten henkilöiden esteitä ja 

taattava näin hyvin toimivat 

sisämarkkinat, asianmukaiset elinolot ja 
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palveluihin. esteetön yhteiskunta koko Euroopan 

unionissa. Edistämällä kaikkien 

mahdollisuuksia osallistua 

sisämarkkinoille autetaan talouden 

toimijoita löytämään uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. 

 

 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Sisällyttämällä 

sukupuolinäkökulma ehdotukseen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimuksia koskevien 

jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten lähentämisestä 

voidaan edistää integroitua 

toimintamallia, jonka avulla voidaan 

poistaa vammaisiin naisiin, lastenvaunuja 

käyttäviin äiteihin ja sellaisia henkilöitä 

hoitaviin naisiin, jotka eivät tule 

itsenäisesti toimeen, kohdistuvaa 

ylimääräistä syrjintää. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Esteettömyys olisi toteutettava 

poistamalla esteitä ja ehkäisemällä niiden 

syntyä, mieluiten noudattamalla 

universaalin tai kaikkia palvelevan 

suunnittelun lähestymistapaa. 

Esteettömyys ei saisi sulkea pois 

kohtuullisten mukauttamistoimien 

toteuttamista, jos sellaisesta säädetään 

(25) Esteettömyys olisi toteutettava 

poistamalla esteitä ja ehkäisemällä niiden 

syntyä, mieluiten panemalla täytäntöön 

universaalin tai kaikkia palvelevan 

suunnittelun lähestymistavan. 

Esteettömyys ei saisi sulkea pois 

kohtuullisten mukauttamistoimien 

toteuttamista, jos sellaisesta säädetään 
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kansallisessa tai unionin lainsäädännössä. kansallisessa tai unionin lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Valmistajalla on parhaat 

mahdollisuudet suorittaa täydellinen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely, koska sillä on 

yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja 

valmistusprosessista. Velvoite arvioida 

vaatimustenmukaisuutta olisi oltava 

valmistajalla. 

(30) Valmistajalla on parhaat 

mahdollisuudet suorittaa täydellinen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely, koska sillä on 

yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja 

valmistusprosessista. Velvoite arvioida 

vaatimustenmukaisuutta olisi oltava 

valmistajalla. Kuluttajien, järjestöjen ja 

asianomaisten julkisten virastojen olisi 

kuitenkin voitava ilmoittaa kaikista tämän 

direktiiviin vaatimuksiin liittyvistä 

taloudellisten toimijoiden 

väärinkäytöksistä etenkin, jos tarjotut 

tuotteet tai palvelut vaikuttavat kielteisesti 

vammaisten henkilöiden elinoloihin ja/tai 

kykyyn osallistua sisämarkkinoille tai 

loukkaavat sukupuolten tasa-arvon 

periaatetta. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Jotta vaatimustenmukaisuuden 

arviointi sovellettavien vaatimusten osalta 

olisi helpompaa, on tarpeen säätää 

vaatimustenmukaisuusolettamasta 

sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka 

vastaavat vapaaehtoisia 

yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 

hyväksytty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201239 

mukaisesti tarkoituksena ilmaista 

yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kyseisiä 

vaatimuksia varten. Komissio on jo antanut 

(39) Jotta vaatimustenmukaisuuden 

arviointi sovellettavien 

esteettömyysvaatimusten osalta olisi 

helpompaa, on tarpeen säätää 

vaatimustenmukaisuusolettamasta 

sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka 

vastaavat vapaaehtoisia 

yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 

hyväksytty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201239 

mukaisesti tarkoituksena ilmaista 

yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kyseisiä 
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Euroopan standardointiorganisaatioille 

useita esteettömyyttä koskevia 

standardointipyyntöjä, joilla on merkitystä 

yhdenmukaistettujen standardien 

valmistelun kannalta. 

vaatimuksia varten. Komissio on jo antanut 

Euroopan standardointiorganisaatioille 

useita esteettömyyttä koskevia 

standardointipyyntöjä, joilla on merkitystä 

yhdenmukaistettujen standardien 

valmistelun kannalta. 

__________________ __________________ 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2012, 

eurooppalaisesta standardoinnista, 

neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 

93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 

95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 

2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 

2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston 

päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksen 

N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL 

L 316, 14.11.2012, s. 12). 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 

25 päivänä lokakuuta 2012, 

eurooppalaisesta standardoinnista, 

neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 

93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 

95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 

2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 

2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston 

päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksen 

N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL 

L 316, 14.11.2012, s. 12). 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(41) Jotta varmistetaan tosiasiallinen 

mahdollisuus saada tietoja 

markkinavalvontaa varten, tietojen, joita 

vaaditaan vakuutuksen antamiseksi 

vaatimustenmukaisuudesta suhteessa 

kaikkiin sovellettaviin unionin säädöksiin, 

olisi oltava saatavilla yhdessä ainoassa 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. 

Hallinnollisen rasitteensa vähentämiseksi 

talouden toimijoiden olisi voitava 

sisällyttää tällaiseen yhteen ainoaan 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen 

asiaa koskevia yksittäisiä 

vaatimustenmukaisuusvakuutuksia. 

(41) Jotta varmistetaan tosiasiallinen 

mahdollisuus saada tietoja 

markkinavalvontaa varten, tietojen, joita 

vaaditaan vakuutuksen antamiseksi 

vaatimustenmukaisuudesta suhteessa 

kaikkiin sovellettaviin unionin säädöksiin, 

olisi oltava saatavilla yhdessä ainoassa 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, 

ja olisi mahdollistettava tiedon ja ennen 

kaikkea jäsenvaltioiden taitotiedon vapaa 

saanti. Hallinnollisen rasitteensa 

vähentämiseksi talouden toimijoiden olisi 

voitava sisällyttää tällaiseen yhteen 

ainoaan 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen 

asiaa koskevia yksittäisiä 

vaatimustenmukaisuusvakuutuksia. 
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Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (42 a) Tuotteiden markkinavalvontaa 

toteuttaessaan 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

tarkasteltava arviointia yhteistyössä 

vammaisten henkilöiden ja heidän 

järjestöjensä kanssa.  

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 45 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(45) Kiinnittämällä CE-merkinnän 

tuotteeseen valmistaja antaa asetuksen 

(EY) N:o 765/2008 mukaisesti 

vakuutuksen siitä, että tuote on kaikkien 

sovellettavien esteettömyysvaatimusten 

mukainen ja että valmistaja ottaa tuotteesta 

täyden vastuun. 

(45) Kiinnittämällä CE-merkinnän 

tuotteeseen ja antamalla täydentäviä 

tietoja esteettömyysvaatimukset täyttävistä 

tuotteista ja palveluista valmistaja antaa 

asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti 

vakuutuksen siitä, että tuote on kaikkien 

sovellettavien esteettömyysvaatimusten 

mukainen ja että valmistaja ottaa tuotteesta 

täyden vastuun. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (45 a) Vammaisten ja ikääntyneiden 

henkilöiden oikeuteen osallistua ja 

integroitua unionin yhteiskunnalliseen 

elämään ja kulttuurielämään kuuluu 

esteetön mahdollisuus käyttää 

audiovisuaalisia mediapalveluja. Tästä 

syystä jäsenvaltioissa olisi toteutettava 
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asianmukaisia ja oikeasuhteisia 

toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 

mediapalvelujen tarjoajat pyrkivät omalla 

lainkäyttöalueellaan asettamaan sisältöä 

näkö- tai kuulovammaisten henkilöiden 

saataville vuoteen 2022 mennessä. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 48 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(48) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 

markkinavalvontaviranomaiset tarkastavat 

V luvun mukaisesti, noudattavatko 

talouden toimijat 12 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja perusteita. 

(48) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 

markkinavalvontaviranomaiset tarkastavat 

V luvun mukaisesti, noudattavatko 

talouden toimijat 12 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja perusteita ja että ne kuulevat 

säännöllisesti vammaisia henkilöitä 

edustavia järjestöjä. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (48 a) Kansalliset tietokannat, jotka 

sisältävät kaikki asiaankuuluvat tiedot 

1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä, 

mahdollistaisivat sen, että 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset henkilöt, ja heidän 

järjestönsä otetaan entistä paremmin 

markkinavalvonnan piiriin. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 50 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(50) Olisi luotava 

suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka kautta ne, joita asia 

koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä yhteisiin toimiin asiaankuuluvien 

talouden toimijoiden kanssa tällaisten 

tuotteiden suhteen. 

(50) Olisi luotava 

suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka kautta ne, joita asia 

koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä tällaisia tuotteita koskeviin 

yhteisiin toimiin vammaisia henkilöitä 

edustavien järjestöjen, sukupuolten 

tasa-arvoa edistävien järjestöjen ja 

asiaankuuluvien talouden toimijoiden 

kanssa. 

 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 54 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(54) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitetta, joka on tiettyjen esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen vapaan 

liikkuvuuden esteiden poistaminen ja sen 

myötä sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan edistäminen, koska se edellyttää 

erilaisten voimassa olevien sääntöjen 

yhdenmukaistamista kunkin jäsenvaltion 

oikeusjärjestyksessä, vaan se voidaan 

saavuttaa paremmin unionin tasolla 

määrittelemällä yhtenäiset 

esteettömyysvaatimukset ja 

sisämarkkinoiden toimintaa koskevat 

säännöt. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

(54) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitetta, joka on tiettyjen esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen vapaan 

liikkuvuuden esteiden poistaminen ja sen 

myötä sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan edistäminen sekä kaikkien 

asiakkaiden tarpeiden ottaminen 

huomioon, koska se edellyttää erilaisten 

voimassa olevien sääntöjen 

yhdenmukaistamista kunkin jäsenvaltion 

oikeusjärjestyksessä, vaan se voidaan 

saavuttaa paremmin unionin tasolla 

määrittelemällä yhtenäiset 

esteettömyysvaatimukset ja 

sisämarkkinoiden toimintaa koskevat 

säännöt. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
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suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) matkalippuautomaatit, ii) matkalippuautomaatit, ruoka- ja 

juoma-automaatit; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) sähköiset kodinkoneet ja niiden 

pakkaukset; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) sähkökirjat; e) sähkökirjat, aineellisella välineellä 

oleva digitaalinen sisältö, verkkokurssit ja 

niihin liittyvä materiaali; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 f a) postipalvelut; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) ’esteettömällä muodolla’ muotoa, 

joka soveltuu eri tavoin vammaisille 

henkilöille, kuten viittomakieltä, 

pistekirjoitusta, puhetta tukevaa ja 

korvaavaa viestintää sekä vaihtoehtoisia 

viestintämuotoja; 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) ’esteettömyyspalvelulla’ 

kuvailutulkkauksen ja kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitetun tekstityksen 

kaltaista palvelua sekä viittomia, joilla 

parannetaan audiovisuaalisen sisällön 

saatavuutta sekä nais- että miespuolisille 

vammaisille henkilöille; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien on täytettävä 

liitteessä I olevassa II jaksossa vahvistetut 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu-, ruoka- ja 

juoma-automaattien ja 

lähtöselvitysautomaattien on täytettävä 

liitteessä I olevassa II jaksossa vahvistetut 
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vaatimukset. vaatimukset. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Sähköisten kodinkoneiden ja 

niiden pakkausten on täytettävä liitteessä 

I olevassa X jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Puhelinpalveluiden, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa III jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

4. Puhelinpalveluiden, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa III jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava vähintään yhden teksti- ja 

yhden videopohjaisen välityspalvelun 

jatkuva saatavuus koko jäsenvaltion 

alueella yhteistyössä palvelun käyttäjien 

järjestöjen sekä vammaisia henkilöitä 

edustavien järjestöjen kanssa huolehtien 

siitä, että välityspalvelut ovat 

toiminnallisesti yhteensopivia 

puhelinpalvelujen kanssa. 

 Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 

että kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten pelastuspalvelujen ja 

esimerkiksi väkivallan naisuhreille suojaa 

tarjoavien tukipuhelinten yhteydessä on 

käytettävissä ääni- ja kuvaviestintä sekä 

reaaliaikainen tekstiviestintä (”total 

conversation”). 
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Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jotta toimintarajoitteiset henkilöt ja 

vammaiset henkilöt voisivat käyttää 

audiovisuaalisia mediapalveluita, 

jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 

palvelujen esteettömyys myös 

viittomakielellä, tekstityksellä ja 

kuvailutulkkauksella varustettuina, sekä 

laadittava ymmärrettävä ohjelmaopas, 

jossa korostetaan erityisesti 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

esteettömyyttä lasten kannalta. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Jäsenvaltiot voivat päättää 

kansallisten olojen mukaan, onko 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset, voi 

käyttää niitä. 

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, ja 

tuotteiden, mukaan lukien 

palveluntarjoajien ja infrastruktuurien 

ylläpitäjien hallinnoima ympäristö, sekä 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

pankki- ja postipalvelujen asiakkaat, sekä 

puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen on 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset ja 

ikääntyneet henkilöt, voi käyttää niitä. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 Nämä rekisterit on julkistettava, ja niitä 

on päivitettävä jatkuvasti valmistajien 

toteuttamilla toimilla, jotka liittyvät 

sääntöjen vastaisiin tuotteisiin ja 

takaisinvedettyihin tuotteisiin. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Valmistajien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kielellä, jota kyseinen kansallinen 

viranomainen voi helposti ymmärtää. 

Valmistajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi ja 3 artiklassa tarkoitettujen 

vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. 

9. Valmistajien on annettava 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 

tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi, kielellä, jota asianomainen 

kansallinen viranomainen voi helposti 

ymmärtää. Valmistajien on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi ja 3 artiklassa tarkoitettujen 

vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 7 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a. Nämä rekisterit on julkistettava, ja 

niitä on päivitettävä jatkuvasti 

maahantuojien toteuttamilla toimilla, 

jotka liittyvät sääntöjen vastaisiin 

tuotteisiin ja takaisinvedettyihin 

tuotteisiin. 
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Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Tuojien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kyseisen viranomaisen helposti 

ymmärtämällä kielellä. Tuojien on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi. 

9. Tuojien on annettava 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 

tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi, kyseisen viranomaisen 

helposti ymmärtämällä kielellä. Tuojien on 

tehtävä yhteistyötä kyseisen viranomaisen 

kanssa tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, 

jotka toteutetaan niiden markkinoille 

saattamien tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jakelijoiden on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen pyynnöstä 

annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki 

tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 

tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi. Jakelijoiden on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoilla saataville 

asettamiensa tuotteiden aiheuttamien 

riskien poistamiseksi. 

6. Jakelijoiden on annettava 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 

tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi. Jakelijoiden on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen tai 

viranomaisten kanssa niiden pyynnöstä 

kaikissa toimissa, jotka toteutetaan niiden 

markkinoilla saataville asettamiensa 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Palveluntarjoajien on 4. Palveluntarjoajien on toimitettava 



 

RR\1125427FI.docx 311/409 PE597.391v02-00 

 FI 

toimivaltaisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä toimitettava tälle kaikki 

tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että 

palvelu on 3 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten mukainen. 

Palveluntarjoajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisten viranomaisten kanssa näiden 

pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla palvelu 

saatetaan kyseisten vaatimusten 

mukaiseksi. 

toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, 

että palvelu on 3 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten mukainen. 

Palveluntarjoajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisten viranomaisten kanssa näiden 

pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla palvelu 

saatetaan kyseisten vaatimusten 

mukaiseksi. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.

 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutu

ksessa on ilmoitettava, että 3 artiklassa 

tarkoitettujen asiaankuuluvien 

esteettömyysvaatimusten täyttyminen on 

osoitettu. Jos 12 artiklassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä on käytetty, 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa 

on ilmoitettava, mitkä 

esteettömyysvaatimukset kuuluvat 

kyseisen poikkeusjärjestelyn 

soveltamisalaan. 

1.

 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutu

ksessa on ilmoitettava, että 3 artiklassa 

tarkoitettujen asiaankuuluvien 

esteettömyysvaatimusten täyttyminen on 

osoitettu. Jos 12 artiklassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä on käytetty, 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa 

on ilmoitettava, mitkä 

esteettömyysvaatimukset kuuluvat 

kyseisen poikkeusjärjestelyn 

soveltamisalaan, ja samalla on selitettävä 

syy. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että markkinavalvontaviranomaisten 

hallussa olevat tiedot siitä, noudattavatko 

talouden toimijat 3 artiklassa vahvistettuja 

sovellettavia esteettömyysvaatimuksia, 

sekä 12 artiklassa säädettyjen 

poikkeusjärjestelyjen arvioinnista asetetaan 

pyynnöstä kuluttajien saataville 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että markkinavalvontaviranomaisten 

hallussa olevat tiedot siitä, noudattavatko 

talouden toimijat 3 artiklassa vahvistettuja 

sovellettavia esteettömyysvaatimuksia, 

sekä 12 artiklassa säädettyjen 

poikkeusjärjestelyjen arvioinnista asetetaan 

kuluttajien saataville esteettömässä 
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esteettömässä muodossa, paitsi jos kyseisiä 

tietoja ei voida antaa asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 19 artiklan 5 kohdassa 

mainituista luottamuksellisuussyistä. 

muodossa, paitsi jos kyseisiä tietoja ei 

voida antaa asetuksen (EY) N:o 765/2008 

19 artiklan 5 kohdassa mainituista 

luottamuksellisuussyistä. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

18 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 18 a artikla 

 Kansalliset tietokannat 

 Jäsenvaltioiden on luotava esteettömästi 

kaikkien kansalaisten ja sidosryhmien 

saatavilla oleva kansallinen tietokanta, 

joka sisältää kaikki asiaankuuluvat tiedot 

1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä, 

sekä päivitettävä sitä säännöllisesti. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kansalliset säännökset, joiden 

nojalla kuluttaja voi viedä asian 

tuomioistuimen tai toimivaltaisen 

hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jotta 

voidaan varmistaa tämän direktiivin 

täytäntöön panemiseksi annettujen 

kansallisten säännösten noudattaminen; 

a) kansalliset säännökset, joiden 

nojalla kuluttaja voi viedä asian 

tuomioistuimen tai toimivaltaisen 

hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jotta 

voidaan varmistaa tämän direktiivin 

täytäntöön panemiseksi annettujen 

kansallisten säännösten noudattaminen; 

valitusmekanismien on oltava tehokkaita, 

avoimia ja esteettömiä yleissopimuksen 

9 artiklan mukaisesti; 
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Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) säännökset, joilla perustetaan 

kuluttajia varten kattava ja resursseiltaan 

riittävä valitusmekanismi, jolla 

täydennetään täytäntöönpano- ja 

valvontajärjestelmää. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia.  

2. Seuraamusten on oltava riittävän 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, 

jotta niistä ei tule talouden toimijoille 

vaihtoehtoa, jonka avulla ne kiertävät 

velvollisuutensa tehdä tuotteistaan ja 

palveluistaan esteettömiä. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Seuraamusten määräämisestä 

saatavat tulot on kohdennettava 

esteettömyyttä koskeviin toimenpiteisiin. 
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Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta …[insert 

date - six years after the entry into force of 

this Directive]. 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta …[insert 

date - five years after the entry into force of 

this Directive]. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viimeistään [insert date - 

five years after the application of this 

Directive] ja sen jälkeen joka viides vuosi 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta.  

Komissio antaa viimeistään [insert date - 

three years after the application of this 

Directive] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta.  

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komission kertomuksessa otetaan 

huomioon talouden toimijoiden ja asiaan 

liittyvien valtiosta riippumattomien 

järjestöjen näkemykset, mukaan lukien 

vammaisjärjestöt ja ikääntyneitä edustavat 

järjestöt. 

3. Komission kertomuksessa otetaan 

huomioon talouden toimijoiden ja asiaan 

liittyvien valtiosta riippumattomien 

järjestöjen näkemykset ja suositukset, 

mukaan lukien erityisesti vammaisjärjestöt 

ja ikääntyneitä edustavat järjestöt. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – B osa – 1 kohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(e) 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; 

(e) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella, 

standardoidulla ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 

sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan mukauttaa, 

ja tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka helpottaa 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – B osa – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa, kuten tietoja verkossa 

saatavissa olevista toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden tulkeista; 
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VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten lähentämisestä 

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

Valmistelija: Kostadinka Kuneva 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Ehdotettu EU:n esteettömyyssäädös (EAA) on keskeinen osa lainsäädäntöä, jolla voidaan 

parantaa vammaisten tai ikääntyneiden henkilöiden ja kaikkien henkilöiden, joilla on jokin 

toimintarajoite, mahdollisuuksia käyttää esteettömästi konkreettiseen luetteloon sisällytettyjä 

tuotteita ja palveluja kaikkialla EU:ssa osana vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen täytäntöönpanoa. 

Vetoomusvaliokunta pitää komission ehdotusta myönteisenä askeleena kohti osallistavampia 

sisämarkkinoita, joilla pyritään vastaamaan myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 

olevien tarpeisiin. Ehdotetut toimenpiteet on syytä hyväksyä, vaikka jäsenvaltiot eivät ole 

pakotettuja noudattamaan YK:n yleissopimusta, joten vammaisia henkilöitä koskevien 

esteiden poistamisen ongelmaa ei ratkaista kokonaisuudessaan. 

Koska ehdotuksen soveltamisala rajautuu palveluja ja tuotteita koskeviin erityisnäkökohtiin 

kattaen siten vain osan esteettömyyttä koskevista vaatimuksista, olisi harkittava 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta voidaan korjata mahdolliset puutteet, jotka estäisivät 

asiaa koskevien toimenpiteiden täysipainoisen hyödyntämisen.  

Esteettömyyssäädökseen on vääjäämättä sisällytettävä tuotteiden ja palvelujen konkreettista 

luetteloa koskevien suunnitelmien ja eritelmien ohella myös velvoite huolehtia niihin liittyvän 

ympäristön esteettömyydestä, jotta tuotteita ja palveluja pystytään todella käyttämään. 

Kun otetaan huomioon, että tuotteita koskevan esteettömyyden yrityksiltä edellyttämät 

mukautukset ovat kalliita ja että useimmilla toimintarajoitteisilla henkilöillä on vakavia 

taloudellisia vaikeuksia, he eivät saa työtä ja he ovat usein lähes köyhiä tai köyhyysvaarassa, 

olisi taattava, että he eivät joudu vastaamaan tuotteiden ja palvelujen mukauttamisen 

kustannuksista. Jäsenvaltioiden olisi siksi kartoitettava tapoja hyödyntää unionin rahoitusta, 
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jolla tuettaisiin erityisesti pk-yrityksiä, joiden on hankalampi toteuttaa tarvittavat muutokset. 

Jos käytetään määritelmää ”vammaiset henkilöt tai toimintarajoitteiset henkilöt”, uusi 

direktiivi ei ole mahdollisimman osallistava, koska siinä ei oteta huomioon asianomaisten 

henkilöiden ongelmien laajuutta, kirjoa eikä moninaisuutta. Lisäksi ehdotettu määritelmä 

perustuu lääketieteelliseen malliin, kun taas YK:n yleissopimus pohjautuu sosiaaliseen 

malliin. Siksi ehdotetaan määritelmää ”vammaiset henkilöt ja henkilöt, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu toimintarajoite”.  

Tahattomien sääntelyn puutteiden välttämiseksi on suositeltavaa ottaa direktiivin 

soveltamisalaan mukaan liikenteen infrastruktuuri ja ajoneuvot, jotka eivät kuulu muun 

esteettömyyttä koskevan unionin lainsäädännön piiriin.  

Vaikka ehdotus koskee uutta tuotantoa, on selvää, että jo nyt käytössä olevia tuotteita on 

mukautettava, kuten osoittaa huomattava määrä vetoomuksia, jotka todistavat, että monet 

arkielämän ja liikkumisen kannalta tarpeelliset tuotteet ovat edelleen vailla parannuksia ja 

esteettömyyttä. Kun direktiivi on pantu täytäntöön ja sitä on arvioitu ja sidosryhmiä on kuultu 

siitä, direktiiviä olisi tarkistettava. Olisi myös harkittava sen soveltamisalan vaiheittaista 

laajentamista siten, että se kattaa jo kierrossa olevat tuotteet.  

Vaikka ehdotuksen liitteessä I käytetään ”ymmärrettävyyttä” kriteerinä, jolla helpotetaan 

kehitysvammaisten henkilöiden käytettävissä olemista, vetoomusvaliokunta suosittelee, että 

”ymmärrettävyyttä” sovelletaan kaikkiin tämän direktiivin ja sen liitteiden soveltamisalaan 

kuuluviin tuotteisiin ja palveluihin.  

Vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä YK:n komitea ei tunnusta ilmausta ”kohtuuton 

rasite”, ja jos tätä pidetään syynä olla soveltamatta direktiiviä, vaarana on, että eräät 

sidosryhmät saattavat kiertää velvoitteitaan. Olisi siis laadittava erittäin huolellisesti kriteerit 

sille, mitä pidetään ”kohtuuttomana rasitteena”. 

TARKISTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 

ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 ja 

26 artiklan, 
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Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla tiettyjen 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

vapaan liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan 

lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla. 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen vapaan 

liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan lisätä 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla. 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää, ja niiden 

kuluttajien lukumäärä, joilla on jokin 

vamma ja/tai toimintarajoite, kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi ja itsenäinen elämä 

helpottuu. 

(2) Esteettömistä tuotteista ja 

palveluista on suurta kysyntää. Tämä 

ilmenee Euroopan parlamentin 

vastaanottamista lukuisista 

vetoomuksista, joissa tuodaan esille huoli 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä. 
Vammaisten henkilöiden ja henkilöiden, 

joilla on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, lukumäärä kasvaa 

huomattavasti Euroopan unionin väestön 

ikääntyessä. Tekemällä tuotteista ja 

palveluista esteettömämpiä yhteiskunnasta 

tulee osallistavampi, ja esteettömyys on 

itsenäisen elämän keskeinen edellytys. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Vammaiset naiset ja tytöt ovat 

alttiita monille syrjinnän muodoille. 
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Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia 

sen varmistamiseksi, että kaikilla on 

mahdollisuus nauttia täysimääräisesti ja 

yhdenvertaisesti kaikista perusoikeuksista 

ja -vapauksista. 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten, käyttämien 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä, 

rajoittavat tällaisten tuotteiden ja 

palvelujen vapaata liikkuvuutta sekä 

vääristävät toimivaa kilpailua 

sisämarkkinoilla. Tällaisilla esteillä on 

huomattavia vaikutuksia talouden 

toimijoihin, varsinkin pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). 

(3) Erot jäsenvaltioiden antamien 

niiden lakien ja hallinnollisten määräysten 

välillä, jotka koskevat vammaisten 

henkilöiden ja henkilöiden, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, käyttämien tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyyttä, rajoittavat 

tällaisten tuotteiden ja palvelujen vapaata 

liikkuvuutta sekä vääristävät toimivaa 

kilpailua sisämarkkinoilla. Tällaisilla 

esteillä on huomattavia vaikutuksia 

talouden toimijoihin, varsinkin pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Kansallisten 

esteettömyysvaatimusten väliset erot eivät 

kannusta etenkään itsenäisiä 

ammatinharjoittajia eivätkä pk- ja 

mikroyrityksiä osallistumaan 

liiketoimintaan omien kotimarkkinoidensa 

ulkopuolella. Jäsenvaltioissa voimassa 

olevat kansalliset tai jopa alueelliset tai 

paikalliset esteettömyysvaatimukset 

eroavat toisistaan sekä kattavuudeltaan että 

tarkkuudeltaan. Nämä erot ovat haitaksi 

kilpailukyvylle ja kasvulle, koska 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

kehittämisestä ja markkinoinnista kutakin 

(4) Kansallisten 

esteettömyysvaatimusten väliset erot eivät 

kannusta etenkään itsenäisiä 

ammatinharjoittajia eivätkä pk- ja 

mikroyrityksiä osallistumaan 

liiketoimintaan omien kotimarkkinoidensa 

ulkopuolella. Jäsenvaltioissa voimassa 

olevat kansalliset tai jopa alueelliset tai 

paikalliset esteettömyysvaatimukset 

eroavat toisistaan sekä kattavuudeltaan että 

tarkkuudeltaan. Nämä erot ovat haitaksi 

kilpailukyvylle ja kasvulle, koska 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

kehittämisestä ja markkinoinnista kutakin 
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yksittäistä kansallista markkinaa varten 

koituu lisäkustannuksia. 

yksittäistä kansallista markkinaa varten 

koituu lisäkustannuksia. Kansalliset 

viranomaiset, valmistajat ja 

palveluntarjoajat ovat myös epävarmoja 

siitä, millaisia esteettömyysvaatimuksia 

rajatylittävissä palveluissa olisi 

noudatettava ja millaista 

toimenpidekehystä esteettömyyteen 

sovelletaan. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 

hajanaisuus, saada mittakaavaetuja, 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää kauppaa 

ja liikkuvuutta sekä auttaa talouden 

toimijoita kohdistamaan resursseja 

innovointiin sen sijaan, että ne pyrkisivät 

täyttämään erilaiset oikeudelliset 

vaatimukset eri puolilla unionia. 

(6) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseksi on välttämätöntä 

lähentää kansallisia säädöksiä unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen markkinoiden 

hajanaisuus, saada mittakaavaetuja, 

helpottaa valtioiden rajat ylittävää kauppaa 

ja liikkuvuutta vähentämällä ja 

ehkäisemällä esteitä, helpottaa tuotteiden, 

palvelujen ja vammaisten henkilöiden 

vapaata liikkuvuutta sekä auttaa talouden 

toimijoita kohdistamaan resursseja 

innovointiin sen sijaan, että ne pyrkisivät 

täyttämään erilaiset oikeudelliset 

vaatimukset eri puolilla unionia. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Esteettömyysvaatimusten 

yhdenmukaistamisen tuomat 

sisämarkkinaedut on osoitettu hissejä 

koskevan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2014/33/EU1 sekä 

liikenteen alaa koskevan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

(7) Esteettömyysvaatimusten 

yhdenmukaistamisen tuomat 

sisämarkkinaedut on osoitettu hissejä 

koskevan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2014/33/EU1 sekä 

liikenteen alaa koskevan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 



 

RR\1125427FI.docx 323/409 PE597.391v02-00 

 FI 

N:o 661/20092 soveltamisen yhteydessä. N:o 661/20092 soveltamisen yhteydessä – 

jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan panneet 

direktiiviä täysimääräisesti täytäntöön 

eivätkä ne sovella asetusta 

täysimääräisesti tai eivät tee sitä samalla 

tavalla. 

____________________ ____________________ 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, hissejä ja hissien 

turvakomponentteja koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 

29.3.2014, s. 251). 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, hissejä ja hissien 

turvakomponentteja koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 

29.3.2014, s. 251). 

2Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

(EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, 

niiden perävaunujen sekä niihin 

tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 

erillisten teknisten yksiköiden yleiseen 

turvallisuuteen liittyvistä 

tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 

200, 31.7.2009, s. 1). 

2Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

(EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, 

niiden perävaunujen sekä niihin 

tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 

erillisten teknisten yksiköiden yleiseen 

turvallisuuteen liittyvistä 

tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 

200, 31.7.2009, s. 1). 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten oikeuksia hyötyä 

toimenpiteistä, joilla taataan heidän 

itsenäinen elämänsä, yhteiskunnallinen ja 

ammatillinen sopeutumisensa sekä 

osallistumisensa yhteiskuntaelämään, 

kunnioitetaan kaikilta osin, ja edistämään 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 

artiklan soveltamista. 

(9) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on 

tunnustettu erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa. Tällä direktiivillä 

pyritään erityisesti varmistamaan, että 

vammaisten henkilöiden ja henkilöiden, 

joilla on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, oikeuksia hyötyä 

toimenpiteistä, joilla taataan heidän 

itsenäinen elämänsä, yhteiskunnallinen ja 

ammatillinen sopeutumisensa sekä 

osallistumisensa yhteiskuntaelämään, 

kunnioitetaan kaikilta osin, ja edistämään 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 25 ja 

26 artiklan soveltamista. 
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Perustelu 

Perusoikeuskirjan 25 artikla: ”Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet 

Unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään 

sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, ja kunnioittaa näitä 

oikeuksia”. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ”Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian” yleisenä tavoitteena on tuottaa 

kestäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

hyötyjä yhdennetyillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla. Kuluttajat eivät 

edelleenkään voi hyötyä kaikista 

sisämarkkinoiden tarjoamista hinta- ja 

valikoimaeduista unionissa, koska 

rajatylittäviä verkko-ostoksia tehdään 

edelleen hyvin vähän. Hajanaisuus 

heikentää myös valtioiden rajat ylittävän 

verkkokaupan transaktioita. Lisäksi 

tarvitaan yhteensovitettuja toimia, jotta 

uusi sähköinen sisältö on rajoituksetta 

myös vammaisten saatavilla. Sen vuoksi on 

tarpeen yhdenmukaistaa 

esteettömyysvaatimukset digitaalisten 

sisämarkkinoiden koko laajuudelta ja 

varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset 

heidän kykyihinsä katsomatta voivat 

hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista 

eduista. 

(10) ”Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian” yleisenä tavoitteena on tuottaa 

kestäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

hyötyjä yhdennetyillä digitaalisilla 

sisämarkkinoilla ja helpottaa kauppaa ja 

tukea työllisyyttä unionissa. Kuluttajat 

eivät edelleenkään voi hyötyä kaikista 

sisämarkkinoiden tarjoamista hinta- ja 

valikoimaeduista unionissa, koska 

rajatylittäviä verkko-ostoksia tehdään 

edelleen hyvin vähän. Hajanaisuus 

heikentää myös valtioiden rajat ylittävän 

verkkokaupan transaktioita. Lisäksi 

tarvitaan yhteensovitettuja toimia, jotta 

uusi sähköinen sisältö on rajoituksetta 

myös vammaisten henkilöiden ja 

henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, saatavilla. 

Sen vuoksi on tarpeen yhdenmukaistaa 

esteettömyysvaatimukset digitaalisten 

sisämarkkinoiden koko laajuudelta ja 

varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset 

heidän kykyihinsä katsomatta voivat 

hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista 

eduista. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(12) Vammaisyleissopimuksen 9 

artiklan mukaan sopimuspuolten on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen vammaisille henkilöille 

muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn 

fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, 

tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa 

tieto- ja viestintäteknologiaan ja -

järjestelmiin, sekä muihin yleisölle 

avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja 

palveluihin kaupunki- ja maaseutualueilla. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksia 

käsittelevä Yhdistyneiden Kansakuntien 

komitea on todennut, että on tarpeen luoda 

oikeuskehys, joka sisältää konkreettisia, 

toteuttamiskelpoisia ja aikataulusidonnaisia 

vertailuarvoja, jotta esteettömyyden 

asteittaista täytäntöönpanoa voidaan 

seurata. 

(12) Vammaisyleissopimuksen 9 

artiklan mukaan sopimuspuolten on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

varmistaakseen vammaisille henkilöille 

muiden kanssa saman ja yhdenvertaisen 

pääsyn fyysiseen ympäristöön, 

kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, 

muun muassa tieto- ja 

viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä 

muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin 

järjestelyihin ja palveluihin kaupunki- ja 

maaseutualueilla. Vammaisten henkilöiden 

oikeuksia käsittelevä Yhdistyneiden 

Kansakuntien komitea on todennut, että on 

tarpeen luoda oikeuskehys, joka sisältää 

konkreettisia, toteuttamiskelpoisia ja 

aikataulusidonnaisia vertailuarvoja, jotta 

esteettömyyden asteittaista 

täytäntöönpanoa voidaan seurata. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyydestä, mikä ilman 

unionin toimia kuitenkin johtaisi entistä 

suurempiin eroihin kansallisten säännösten 

välillä. 

(13) Vammaisyleissopimuksen 

voimaantulo jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksissä tarkoittaa sitä, että 

jäsenvaltioiden on annettava täydentäviä 

kansallisia säännöksiä, myös säännöksiä 

tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen 

liittyvästä rakennetusta ympäristöstä, 

mikä ilman unionin toimia kuitenkin 

johtaisi entistä suurempiin eroihin 

kansallisten säännösten välillä. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(15) Komission tiedonannossa 

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: 

uudistettu sitoutuminen esteettömään 

Eurooppaan” vahvistetaan 

vammaisyleissopimuksen mukaisesti 

esteettömyys yhdeksi sen kahdeksasta 

toiminta-alasta. Sen tavoitteena on taata 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyys. 

(15) Komission tiedonannossa 

”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: 

uudistettu sitoutuminen esteettömään 

Eurooppaan” vahvistetaan 

vammaisyleissopimuksen mukaisesti 

esteettömyys yhdeksi sen kahdeksasta 

toiminta-alasta ja perusedellytykseksi 

yhteiskuntaan osallistumiselle. Sen 

tavoitteena on taata tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyys. 

__________________ __________________ 

33  KOM(2010) 636. 33  KOM(2010) 636. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut valittiin 

vaikutusten arvioinnin aikana toteutetun 

analyyttisen tarkastelun perusteella. 

Tarkastelussa yksilöitiin sellaiset tuotteet ja 

palvelut, jotka ovat merkityksellisiä 

toimintarajoitteisille henkilöille, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet ja joista 

jäsenvaltiot ovat antaneet tai 

todennäköisesti antavat toisistaan 

poikkeavia kansallisia 

esteettömyysvaatimuksia. 

(16) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut valittiin 

vaikutusten arvioinnin aikana toteutetun 

analyyttisen tarkastelun perusteella. 

Tarkastelussa yksilöitiin sellaiset tuotteet ja 

palvelut, jotka ovat merkityksellisiä 

vammaisille henkilöille ja henkilöille, 

joilla on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, ja joista jäsenvaltiot ovat 

antaneet tai todennäköisesti antavat 

toisistaan poikkeavia kansallisia 

esteettömyysvaatimuksia. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava niin, että ne aiheuttavat 

talouden toimijoille ja jäsenvaltioille 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava mahdollisimman tehokkaalla 

tavalla niin, että kaikki henkilöt voivat 
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mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä 

olisi erityisesti sovellettava ainoastaan 

huolellisesti valikoituihin tuotteisiin ja 

palveluihin. 

käyttää täysipainoisesti tämän direktiivin 

piiriin kuuluvia tuotteita, palveluja ja 

infrastruktuuria ja että vaatimukset 
aiheuttavat talouden toimijoille ja 

jäsenvaltioille mahdollisimman pienen 

rasitteen. 

 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Sen vuoksi on tarpeen täsmentää 

esteettömyysvaatimukset tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen markkinoille saattamista varten, 

jotta voidaan varmistaa kyseisten 

tuotteiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 

sisämarkkinoilla. 

(19) Sen vuoksi on tarpeen täsmentää 

esteettömyysvaatimukset tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen markkinoille saattamista sekä 

niiden tarjoamiseen liittyvää rakennettua 

ympäristöä varten, jotta voidaan varmistaa 

kyseisten tuotteiden ja palvelujen vapaa 

liikkuvuus sisämarkkinoilla sekä 

henkilöiden liikkuvuus. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta tämän 

direktiivin kattamien ja asiaankuuluvat 

esteettömyysvaatimukset täyttävien 

tuotteiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 

unionissa ei esty esteettömyyteen liittyvistä 

syistä. 

(22) Jäsenvaltioiden on toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta tämän 

direktiivin kattamien ja asiaankuuluvat 

esteettömyysvaatimukset täyttävien 

tuotteiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 

unionissa ei esty esteettömyyteen liittyvistä 

syistä. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 23 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(23) Rakennettua ympäristöä koskevat 

yhtenäiset esteettömyysvaatimukset 

voisivat joissakin tapauksissa helpottaa 

asiaa koskevien palvelujen ja vammaisten 

vapaata liikkuvuutta. Sen vuoksi 

jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin 

perusteella määrätä, että rakennetun 

ympäristön, jota käytetään tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 

palvelujen tarjoamiseen, on täytettävä 

liitteessä X vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset. 

(23) Rakennetun ympäristön 

esteettömyys on joissakin tapauksissa 

edellytyksenä sille, että vammaiset 

henkilöt voivat käyttää kyseisiä palveluja 

täysipainoisesti. Rakennettua ympäristöä 

koskevien yhtenäisten 

esteettömyysvaatimusten odotetaan 
joissakin tapauksissa helpottavan asiaa 

koskevien palvelujen ja vammaisten 

vapaata liikkuvuutta. Sen vuoksi tämä 

direktiivi kattaa rakennetun ympäristön, 

jota käytetään tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien palvelujen 

tarjoamiseen, jotta varmistetaan liitteessä 

X vahvistettujen esteettömyysvaatimusten 

täyttäminen. 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) On tarpeen säätää, että niissä 

unionin säädöksissä, joissa vahvistetaan 

esteettömyysvelvoitteet muttei säädetä 

esteettömyysvaatimuksista tai -eritelmistä, 

esteettömyys määritellään viittaamalla 

tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksiin. Tämä koskee 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2014/23/EU1, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2014/24/EU2 sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviä 2014/25/EU3, joiden 

mukaan teknisissä eritelmissä ja teknisissä 

tai toiminnallisissa vaatimuksissa, jotka 

koskevat mainittujen direktiivien 

soveltamisalaan kuuluvia 

käyttöoikeussopimuksia, urakoita tai 

palveluja, on otettava huomioon 

vammaisten tai kaikkia palvelevan 

suunnittelun käyttäjien 

esteettömyystarpeet. 

(24) On tarpeen säätää, että niissä 

unionin säädöksissä, joissa vahvistetaan 

esteettömyysvelvoitteet muttei säädetä 

esteettömyysvaatimuksista tai -eritelmistä, 

esteettömyys määritellään viittaamalla 

tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksiin. Tämä koskee 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2014/23/EU1, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2014/24/EU2 sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviä 2014/25/EU3, joiden 

mukaan teknisissä eritelmissä ja teknisissä 

tai toiminnallisissa vaatimuksissa, jotka 

koskevat mainittujen direktiivien 

soveltamisalaan kuuluvia 

käyttöoikeussopimuksia, urakoita tai 

palveluja, on otettava huomioon 

vammaisten tai kaikkia palvelevan 

suunnittelun käyttäjien 

esteettömyystarpeet. Niin ikään Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
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2010/13/EU3 a, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2011/83/EU3 b 

sekä kaikessa muussa voimassa olevassa 

unionin lainsäädännössä on otettava 

huomioon vammaisten henkilöiden ja 

henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, 

esteettömyystarpeet. Muun esteettömyyttä 

vammaisten henkilöiden kannalta 

käsittelevän tulevan lainsäädännön olisi 

autettava kuluttajia tekemään tietoon 

perustuvia päätöksiä, ja unionin 

toimielinten olisi otettava esteettömyys 

huomioon tarkistaessaan unionin 

lainsäädäntöä. 

____________________ ____________________ 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 

direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 

direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243). 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243). 

 3 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 

maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoamista koskevien 

jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL 

L 95, 15.4.2010, s. 1). 

 3 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 

neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta 

sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL 

L 304, 22.11.2011, s. 64). 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Pk- ja mikroyritykset luovat 

suurimman osan työpaikoista unionissa. 

Näillä yrityksillä, jotka ovat ratkaisevan 

tärkeitä tulevan kasvun kannalta, on hyvin 

usein vaikeuksia kehittää tuotteitaan tai 

palvelujaan, erityisesti rajatylittävässä 

kontekstissa. Kansallisia 

esteettömyyssäännöksiä on siksi tarpeen 

yhdenmukaistaa siten, että helpotetaan pk- 

ja mikroyritysten työtä ja säilytetään niitä 

koskeva välttämätön suoja. 

(26) Pk- ja mikroyritykset luovat 

suurimman osan työpaikoista unionissa. 

Näillä yrityksillä, jotka ovat ratkaisevan 

tärkeitä tulevan taloudellisen kehityksen 

kannalta, on hyvin usein vaikeuksia 

kehittää tuotteitaan tai palvelujaan, 

erityisesti rajatylittävässä kontekstissa. 

Kansallisia esteettömyyssäännöksiä on 

siksi tarpeen yhdenmukaistaa siten, että 

helpotetaan pk- ja mikroyritysten työtä ja 

säilytetään niitä koskeva välttämätön suoja. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) Talouden toimijoiden olisi oltava 

vastuussa tuotteiden ja palvelujen 

vaatimustenmukaisuudesta sen mukaan, 

mikä on niiden rooli toimitusketjussa, jotta 

voidaan taata korkeatasoinen 

esteettömyyden suoja ja oikeudenmukainen 

kilpailu unionin markkinoilla. 

(29) Talouden toimijoiden olisi oltava 

vastuussa tuotteiden ja palvelujen 

vaatimustenmukaisuudesta sen mukaan, 

mikä on niiden rooli toimitusketjussa, ja 

varmistettava tarvittava esteettömyystaso, 

jotta voidaan taata korkeatasoinen 

esteettömyyden suoja ja oikeudenmukainen 

kilpailu unionin markkinoilla. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(30) Valmistajalla on parhaat 

mahdollisuudet suorittaa täydellinen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettely, koska sillä on 

yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja 

valmistusprosessista. Velvoite arvioida 

vaatimustenmukaisuutta olisi oltava 

valmistajalla. 

(30) Valmistaja antaa yksityiskohtaiset 

tiedot suunnittelu- ja valmistusprosessista 

ja avustaa täydellisen 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyn toteuttamisessa. 

Velvoite arvioida vaatimustenmukaisuutta 

olisi oltava asianomaisella 

markkinavalvontaviranomaisella 

yhteistyössä vammaisia henkilöitä 

edustavien järjestöjen kanssa. Tässä 

yhteydessä on otettava asianmukaisesti 

huomioon luottamuksellisuus ja 

liikesalaisuudet. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Tuojien olisi varmistettava, että 

kolmansista maista peräisin olevat tuotteet, 

jotka tulevat unionin markkinoille, ovat 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukaisia, ja etenkin, että valmistajat ovat 

tehneet asianmukaisia 
vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyitä kyseisten tuotteiden 

osalta. 

(32) Tuojien olisi varmistettava, että 

kolmansista maista peräisin olevat tuotteet, 

jotka tulevat unionin markkinoille, ovat 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukaisia, ja annettava kaikki tarvittavat 

tiedot asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle 

asianmukaisten vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen toteuttamiseksi 
kyseisten tuotteiden osalta. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Suhteellisuuteen liittyvistä syistä 

esteettömyysvaatimuksia olisi sovellettava 

ainoastaan siinä määrin kuin ne eivät 

aiheuta kohtuutonta rasitetta talouden 

toimijalle, jota asia koskee, eivätkä edellytä 

(36) Suhteellisuuteen liittyvistä syistä 

esteettömyysvaatimuksia olisi sovellettava 

ainoastaan siinä määrin kuin ne eivät 

aiheuta kohtuutonta rasitetta talouden 

toimijalle, jota asia koskee, eivätkä edellytä 
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tuotteiden ja palvelujen muuttamista siten, 

että niistä tulisi perustavanlaatuisesti 

erilaisia määriteltyihin perusteisiin nähden. 

tuotteiden ja palvelujen muuttamista siten, 

että niistä tulisi perustavanlaatuisesti 

erilaisia määriteltyihin perusteisiin nähden. 

Käytössä on kuitenkin oltava 

valvontamekanismeja, joilla voidaan 

tarvittaessa todentaa oikeutettu 

poikkeaminen esteettömyysvaatimusten 

soveltamisesta. 

Perustelu 

Ilmaus ”kohtuuton rasite” on liian epämääräinen ja yleisluontoinen. Se jättää niin paljon 

tulkinnanvaraa, että jopa isot julkiset rakennukset voivat jäädä esteellisiksi, jos toimivaltaiset 

viranomaiset tekevät vammaisille henkilöille koituvan arvioidun hyödyn ja mukautuksesta 

aiheutuvien arvioitujen kustannusten perusteella ratkaisun jonkin tietyn palvelun 

esteettömyydestä. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) Tässä direktiivissä olisi 

noudateltava ”pienet ensin” -periaatetta ja 

otettava huomioon pk-yrityksille aiheutuva 

hallinnollinen rasite. Tämän direktiivin 

olisi sisällettävä vain muutamia 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

koskevia sääntöjä, ja siinä olisi 

vahvistettava suojalausekkeet talouden 

toimijoita varten. Siinä ei siten säädetä 

yleisistä poikkeus- ja erityisjärjestelyistä 

kyseisiä yrityksiä varten. Näin ollen 

laadittaessa sääntöjä kaikkein 

asianmukaisimpien 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen valitsemista ja 

toteuttamista varten olisi otettava 

huomioon pk-yritysten tilanne, ja 

esteettömyysvaatimusten 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyvät velvoitteet olisi rajattava 

sellaisiksi, ettei niistä aiheudu pk-

yrityksille kohtuutonta rasitetta. Lisäksi 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

toiminnassaan otettava riittävällä tavalla 

(37) Tämän direktiivin olisi oltava 

pitkälle menevä, ja siinä olisi noudateltava 

”pienet ensin” -periaatetta sekä otettava 

huomioon pk-yrityksille aiheutuvat 

hallinnolliset rasitteet ja vaikeudet. Tämän 

direktiivin olisi sisällettävä vain muutamia 

vaatimustenmukaisuuden arviointia 

koskevia sääntöjä, ja siinä olisi 

vahvistettava suojalausekkeet talouden 

toimijoita varten. Siinä ei siten säädetä 

yleisistä poikkeus- ja erityisjärjestelyistä 

kyseisiä yrityksiä varten. Vaikka 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjä koskeviin sääntöihin 

sovellettavia poikkeuksia olisi tulkittava 

rajoittavasti, niitä olisi myös sovellettava 

oikeasuhteisesti, jotta tarkoitusta eli tuen 

antamista pk-yrityksille ei tehtäisi 

tyhjäksi. Näin ollen laadittaessa sääntöjä 

kaikkein asianmukaisimpien 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyjen valitsemista ja 

toteuttamista varten olisi otettava 

huomioon pk-yritysten tilanne, ja 
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huomioon yritysten koko ja kyseisen 

tuotannon luonne (pienet sarjat tai muu 

kuin sarjatuotanto), eikä niiden pitäisi tässä 

yhteydessä luoda tarpeettomia esteitä pk-

yrityksille eikä laiminlyödä yleisen edun 

suojaamista. 

esteettömyysvaatimusten 

vaatimustenmukaisuuden arviointiin 

liittyvistä velvoitteista ei saisi aiheutua pk-

yrityksille kohtuutonta rasitetta. Lisäksi 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

toiminnassaan otettava riittävällä tavalla 

huomioon kyseisen tuotannon luonne 

(pienet sarjat tai muu kuin sarjatuotanto), 

eikä niiden pitäisi tässä yhteydessä luoda 

tarpeettomia esteitä pk-yrityksille eikä 

laiminlyödä yleisen edun suojaamista. 

Perustelu 

Teksti oli ristiriitainen, koska toisaalta vaadittiin, että pk-yrityksille ei saa aiheuttaa 

kohtuutonta rasitetta, ja toisaalta, että sääntöihin sovellettavia poikkeuksia olisi tulkittava 

rajoittavasti. Lisäyksen avulla yritetään tehdä selväksi, että vaikka pk-yrityksiä halutaan 

tukea, ne eivät saa käyttää väärin mahdollisuuttaan poikkeuksiin. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (37 a) Jos talouden toimijat ovat 

käyttäneet tiettyä tuotetta tai palvelua 

koskevia suojalausekkeita, niiden olisi 

tiedotettava kuluttajille, että kyseinen 

tuote tai palvelu ei ole miltään tai joiltakin 

osin tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimusten mukainen, ja 

esitettävä syyt siihen. Tiedot olisi 

esitettävä kuluttajille selvässä, helposti 

saavutettavissa ja helposti 

ymmärrettävässä muodossa. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Jotta vaatimustenmukaisuuden 

arviointi sovellettavien vaatimusten osalta 

(39) Jotta vaatimustenmukaisuuden 

arviointi sovellettavien 
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olisi helpompaa, on tarpeen säätää 

vaatimustenmukaisuusolettamasta 

sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka 

vastaavat vapaaehtoisia 

yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 

hyväksytty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201239 

mukaisesti tarkoituksena ilmaista 

yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kyseisiä 

vaatimuksia varten. Komissio on jo antanut 

Euroopan standardointiorganisaatioille 

useita esteettömyyttä koskevia 

standardointipyyntöjä, joilla on merkitystä 

yhdenmukaistettujen standardien 

valmistelun kannalta. 

esteettömyysvaatimusten osalta olisi 

helpompaa, on tarpeen säätää 

vaatimustenmukaisuusolettamasta 

sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka 

vastaavat vapaaehtoisia 

yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on 

hyväksytty Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201239 

mukaisesti tarkoituksena ilmaista 

yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kyseisiä 

vaatimuksia varten. Komissio on jo antanut 

Euroopan standardointiorganisaatioille 

useita esteettömyyttä koskevia 

standardointipyyntöjä, joilla on merkitystä 

yhdenmukaistettujen standardien 

valmistelun kannalta. Komission olisi 

harkittava tähän direktiiviin liittyviä 

erityiskysymyksiä koskevien uusien 

standardointipyyntöjen esittämistä, koska 

yhdenmukaistetut EU-standardit voivat 

helpottaa merkittävästi tämän direktiivin 

täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja 

yksityisellä sektorilla. Vammaisjärjestöjen 

olisi oltava suoraan mukana näiden 

standardien kehittämisessä tai niitä olisi 

kuultava. 

__________________ __________________ 

39  Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta 

standardoinnista, neuvoston direktiivien 

89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivien 

94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 

98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 

2009/23/EY ja 2009/105/EY 

muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 

87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY 

kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, 

s. 12). 

39  Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta 

standardoinnista, neuvoston direktiivien 

89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivien 

94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 

98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 

2009/23/EY ja 2009/105/EY 

muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 

87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY 

kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, 

s. 12). 
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Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(40) Yhdenmukaistettujen standardien 

puuttuessa ja jos se on markkinoiden 

yhdenmukaistamiseksi tarpeen, komission 

olisi voitava antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan yhtenäiset tekniset eritelmät 

tässä direktiivissä asetettuja 

esteettömyysvaatimuksia varten. 

(40) Yhdenmukaistettujen standardien 

puuttuessa ja jos se on markkinoiden 

yhdenmukaistamiseksi tarpeen, komission 

olisi voitava antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

vahvistetaan vammaisjärjestöjen 

myötävaikutuksella yhtenäiset tekniset 

eritelmät tässä direktiivissä asetettuja 

esteettömyysvaatimuksia varten. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (42 a) Tuotteiden markkinavalvontaa 

toteuttaessaan 

markkinavalvontaviranomaisten olisi 

tarkasteltava vaatimustenmukaisuuden 

arviointia yhteistyössä vammaisten 

henkilöiden ja vammaisjärjestöjen 

kanssa. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 43 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(43) Tietojen, joita tarvitaan sen 

arvioimiseksi, ovatko palvelut 

esteettömyysvaatimusten mukaisia, olisi 

sisällyttävä yleisiin ehtoihin tai vastaavaan 

asiakirjaan. 

(43) Tietojen, joita tarvitaan sen 

arvioimiseksi, ovatko palvelut 

esteettömyysvaatimusten mukaisia, olisi 

sisällyttävä yleisiin ehtoihin tai vastaavaan 

asiakirjaan, joka on vammaisille 

henkilöille ja henkilöille, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, soveltuvassa 
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esteettömässä muodossa (esimerkiksi 

sokeainkirjoituksella tai äänitallenteena 

sokeille tai näkövammaisille henkilöille). 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 44 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(44) CE-merkintä osoittaa, että tuote on 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukainen, ja se on näkyvä seuraus koko 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessista laajassa merkityksessä. 

Tässä direktiivissä olisi noudatettava CE-

merkintään sovellettavia yleisiä 

periaatteita, joista säädetään tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 

N:o 765/20081. 

(44) CE-merkintä osoittaa, että tuote on 

tämän direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukainen, ja se on näkyvä seuraus koko 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointiprosessista laajassa merkityksessä. 

Tässä direktiivissä olisi noudatettava CE-

merkintään sovellettavia yleisiä 

periaatteita, joista säädetään tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 

N:o 765/20081. Olisi otettava käyttöön 

erillinen merkintäjärjestelmä, jolla 

selvennettäisiin kuluttajille, mukaan 

lukien vammaiset henkilöt ja henkilöt, 

joilla on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, että konkreettiset tuotteet 

ja palvelut ovat tämän direktiivin 

mukaisia. Näin CE-merkintää 

täydennetään pakkauksessa olevilla 

merkinnöillä, joilla käyttäjille tiedotetaan 

esteettömyydestä. 

____________________ ____________________ 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 

päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 

218, 13.8.2008, s. 30). 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 

päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden 

kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia 

ja markkinavalvontaa koskevista 

vaatimuksista ja neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 

218, 13.8.2008, s. 30). 
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Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 45 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(45) Kiinnittämällä CE-merkinnän 

tuotteeseen valmistaja antaa asetuksen 

(EY) N:o 765/2008 mukaisesti 

vakuutuksen siitä, että tuote on kaikkien 

sovellettavien esteettömyysvaatimusten 

mukainen ja että valmistaja ottaa tuotteesta 

täyden vastuun. 

(45) Kiinnittämällä CE-merkinnän 

tuotteeseen ja antamalla täydentäviä 

tietoja esteettömyysvaatimukset täyttävistä 

tuotteista ja palveluista valmistaja antaa 

asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti 

vakuutuksen siitä, että tuote on kaikkien 

sovellettavien esteettömyysvaatimusten 

mukainen ja että valmistaja ottaa tuotteesta 

täyden vastuun. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 48 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(48) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 

markkinavalvontaviranomaiset tarkastavat 

V luvun mukaisesti, noudattavatko 

talouden toimijat 12 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja perusteita. 

(48) Jäsenvaltioiden odotetaan 

varmistavan, että 

markkinavalvontaviranomaiset tarkastavat 

V luvun mukaisesti, noudattavatko 

talouden toimijat 12 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja perusteita, ja että ne kuulevat 

säännöllisesti vammaisia henkilöitä 

edustavia järjestöjä. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (48 a) Kansallisten tietokantojen, jotka 

sisältävät kaikki asiaankuuluvat tiedot 

1 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä, 

olisi mahdollistettava se, että vammaiset 

henkilöt sekä henkilöt, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu 
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toimintarajoite, ja heidän järjestönsä 

otetaan paremmin markkinavalvonnan 

piiriin. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 49 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (49 a) Jäsenvaltioiden ja unionin tasolla 

olisi luotava esteellisiä tuotteita koskevia 

tietokantoja. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 50 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(50) Olisi luotava 

suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka kautta ne, joita 

asia koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä yhteisiin toimiin asiaankuuluvien 

talouden toimijoiden kanssa tällaisten 

tuotteiden suhteen. 

(50) Olisi luotava 

suojalausekemenettely, jota sovelletaan 

ainoastaan silloin, kun jäsenvaltiot ovat eri 

mieltä jonkin jäsenvaltion toteuttamista 

toimenpiteistä, ja jonka yhteydessä ne, joita 

asia koskee, saavat tietoa suunnitelluista 

toimista sellaisten tuotteiden suhteen, jotka 

eivät täytä tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimuksia. Tällä tavoin 

markkinavalvontaviranomaisten olisi jo 

varhaisemmassa vaiheessa mahdollista 

ryhtyä tällaisia tuotteita koskeviin 

yhteisiin toimiin vammaisia henkilöitä 

edustavien järjestöjen ja asiaankuuluvien 

talouden toimijoiden kanssa. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 54 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(54) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä (54) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
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tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitetta, joka on tiettyjen esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen vapaan 

liikkuvuuden esteiden poistaminen ja sen 

myötä sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan edistäminen, koska se edellyttää 

erilaisten voimassa olevien sääntöjen 

yhdenmukaistamista kunkin jäsenvaltion 

oikeusjärjestyksessä, vaan se voidaan 

saavuttaa paremmin unionin tasolla 

määrittelemällä yhtenäiset 

esteettömyysvaatimukset ja 

sisämarkkinoiden toimintaa koskevat 

säännöt. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitetta, joka on tiettyjen esteettömien 

tuotteiden ja palvelujen vapaan 

liikkuvuuden esteiden poistaminen ja sen 

myötä sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan edistäminen sekä kaikkien 

kuluttajien tarpeiden täyttäminen, koska 

se edellyttää erilaisten voimassa olevien 

sääntöjen yhdenmukaistamista kunkin 

jäsenvaltion oikeusjärjestyksessä, vaan se 

voidaan saavuttaa paremmin unionin 

tasolla määrittelemällä yhtenäiset 

esteettömyysvaatimukset ja 

sisämarkkinoiden toimintaa koskevat 

säännöt. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 54 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (54 a) Tämän direktiivin liitteessä I 

olevissa esteettömyysvaatimuksissa 

viitataan usein ilmauksiin, joita 

sovelletaan usein esteettömyyssyistä ja 

joita käytetään muussa unionin 

yhdenmukaistetussa lainsäädännössä, 

kuten 26 päivänä lokakuuta 2016 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä (EU) 2016/...1 a. 

Nämä ilmaukset ovat ”havaittavissa”, 

”ymmärrettävissä”, ”hallittavissa” ja 

”toimintavarma”. Havaittavuus 

tarkoittaa, että tiedot ja käyttöliittymän 

osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka 

he voivat havaita, hallittavuus tarkoittaa, 

että hallittavien osien, mukaan lukien 

käyttöliittymän osien ja navigoinnin, on 

oltava hallittavia, ymmärrettävyys 
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tarkoittaa, että tietojen ja käyttöliittymän 

toiminnan on oltava käsitettäviä, ja 

toimintavarmuus tarkoittaa, että sisällön 

on oltava riittävän toimintavarma, jotta 

hyvin erilaiset asiakassovellukset, 

mukaan lukien avustavat teknologiat, 

voivat tulkita sitä luotettavasti. 

 ____________________ 

 1 a  Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi (EU) 2016/…, 

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, 

julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 

ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta 

(EUVL L ...). 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 54 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (54 b) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 

tavaroiden ja palvelujen tarjonnan 

kaikkiin muotoihin, myös etämyyntiin. 

 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän direktiivin I, II–V ja VII 

lukua sovelletaan seuraaviin tuotteisiin: 

1. Tässä direktiivissä säädetään 

kehys unionin esteettömyysvaatimuksille, 

joita sovelletaan tässä kohdassa 

tarkoitettuihin tuotteisiin ja 2 kohdassa ja 

myöhemmissä kohdissa tarkoitettuihin 

palveluihin, ja sen tavoitteena on 

varmistaa näiden tuotteiden vapaa 

liikkuvuus sisämarkkinoilla sekä lisätä 

samalla näiden tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyyttä vammaisten henkilöiden ja 

niiden henkilöiden kannalta, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu 
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toimintarajoite. 

 Tämän direktiivin I, II–V ja VII lukua 

sovelletaan ei-yksinomaiselta pohjalta 

seuraaviin tuotteisiin: 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) pankkiautomaatit, i) pankkiautomaatit ja maksupäätteet, 

 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) kodinkoneet, mukaan lukien 

käyttöliittymän avulla toimivat 

kodinkoneet. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) puhelinpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti; 

a) puhelinpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, sekä 

puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

asiakkaiden käyttämä rakennettu 

ympäristö; 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut; 

c) lento-, linja-auto-, rautatie- ja 

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelut ja 

niihin liittyvät infrastruktuurit, mukaan 

lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö; 

 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) pankkipalvelut; d) pankki- ja maksupalvelut sekä 

pankkipalvelujen asiakkaiden käyttämä 

rakennettu ympäristö; 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) verkkokauppa. f) verkkokauppa, medioiden ja 

sanomalehtien verkkosivustot, 

verkkoalustat ja sosiaalinen media; 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) majoituspalvelut. 
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Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) ’esteettömillä tuotteilla ja 

palveluilla’ sellaisia tuotteita ja palveluja, 

jotka ovat toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten, 

havaittavissa, hallittavissa ja 

ymmärrettävissä yhdenvertaisesti muiden 

kanssa; 

(1) ’esteettömillä tuotteilla ja 

palveluilla’ sellaisia tuotteita ja palveluja, 

jotka ovat vammaisten henkilöiden, myös 

ikääntymisen tai muiden tekijöiden vuoksi 

toimintarajoitteisten henkilöiden, 

havaittavissa, hallittavissa ja 

ymmärrettävissä yhdenvertaisesti muiden 

kanssa; 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ’valmistajalla’ luonnollista tai 

oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka 

suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja 

markkinoi sitä omalla nimellään tai 

tavaramerkillään; 

(10) ’valmistajalla’ luonnollista tai 

oikeushenkilöä, joka valmistaa tuotetta, 

muuttaa tuotetta siten, että sen luonne ja 

tarkoitus muuttuvat perustavanlaatuisesti, 

taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa 

tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään 

tai tavaramerkillään; 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, 

joka hankkii asianomaisen tuotteen tai 

vastaanottaa asianomaisen palvelun 

tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 

elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 

ammattitoimintaansa; 

(15) ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, 

joka hankkii asianomaisen tuotteen tai on 

tuotteen loppukäyttäjä tai vastaanottaa 

asianomaisen palvelun henkilökohtaisesti 

tai yhteisötasolla tarkoituksessa, joka ei 

kuulu hänen elinkeino-, liike-, 

käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa; 
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Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) ’palveluntarjoajalla’ 

perussopimuksen 48 artiklassa 

tarkoitettua luonnollista tai 

oikeushenkilöä, jonka sääntömääräinen 

kotipaikka on unionissa ja joka tarjoaa tai 

tuottaa tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvan palvelun; 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 b) ’avustavalla teknologialla’ osaa, 

laitetta tai tuotejärjestelmää, jota 

käytetään vammaisten henkilöiden ja 

henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, 

toiminnallisten valmiuksien lisäämiseen, 

ylläpitämiseen tai parantamiseen; 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 c) ’esteettömyyspalvelulla’ 

kuvailutulkkauksen, kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitetun tekstityksen 

ja viittomien kaltaista palvelua, jolla 

parannetaan audiovisuaalisen sisällön 

saatavuutta vammaisille henkilöille; 
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Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 d) ’kuuroille ja huonokuuloisille 

tarkoitetulla tekstityksellä’ synkronoitua 

visuaalista tekstitysvaihtoehtoa sekä 

puheelle että muulle äänitiedolle, jota 

tarvitaan mediasisällön ymmärtämiseen; 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 e) ’kuvailutulkkauksella’ 

vuoropuhelun lomassa ääneen esitettyä 

lisäselostusta, jossa kuvaillaan 

audiovisuaalisen median visuaalisen 

sisällön merkittäviä piirteitä, joita on 

mahdotonta ymmärtää pelkän ääniraidan 

perusteella; 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 f) ’puhutulla tekstityksellä’ tai 

’äänitekstityksellä’ tekstityksen lukemista 

ääneen kansallisella kielellä, kun puhe on 

vieraskielistä; 
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Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 g alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 g) ’välityspalveluilla’ tulkkien 

ylläpitämiä puhelinpalveluita, joiden 

avulla kuurot tai huonokuuloiset taikka 

puhevammaiset henkilöt voivat viestiä 

tulkin välityksellä puhelimitse sellaisen 

henkilön kanssa, jonka kuulo vastaa 

toiminnallisesti vammattoman henkilön 

kuuloa; 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 h alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 h) ’reaaliaikaisella tekstityksellä’ 

viestintää, jossa teksti siirretään siten, että 

merkit siirretään lähetyspäätteellä sitä 

mukaa kuin ne kirjoitetaan, jolloin 

käyttäjä havaitsee viestinnän luonteeltaan 

jatkuvana; 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 i alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 i) ’ohjelmistotyökalulla’ ohjelmistoa 

tai ohjelmistokomponenttien kokoelmaa, 

jota tekijät voivat käyttää yksin tai 

yhdessä luodakseen tai muokatakseen 

sisältöä muiden, myös muiden tekijöiden, 

käyttöön. 

 



 

RR\1125427FI.docx 347/409 PE597.391v02-00 

 FI 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Yleiskäyttöisten tietokonelaitteiden 

ja käyttöjärjestelmien on täytettävä 

liitteessä I olevassa I jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

2. Yleiskäyttöisten tietokonelaitteiden 

ja käyttöjärjestelmien sekä käyttöliittymän 

avulla toimivien kodinkoneiden on 

täytettävä liitteessä I olevassa I jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien on täytettävä 

liitteessä I olevassa II jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

3. Itsepalvelupääteperiaatteella 

toimivien pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien sekä 

maksupäätteiden on täytettävä liitteessä I 

olevassa II jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Puhelinpalveluiden, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa III jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

4. Puhelinpalveluiden, mukaan lukien 

hätäpalvelut ja niihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa III jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava vähintään yhden teksti- ja 

yhden videopohjaisen välityspalvelun 

jatkuva saatavuus koko jäsenvaltion 

alueella yhteistyössä palvelun käyttäjien 

järjestöjen sekä vammaisia henkilöitä 

edustavien järjestöjen kanssa huolehtien 

siitä, että välityspalvelut ovat 



 

PE597.391v02-00 348/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

toiminnallisesti yhteensopivia 

puhelinpalvelujen kanssa. 

 Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 

että kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten pelastuspalvelujen yhteydessä 

on käytettävissä ääni- ja kuvaviestintä 

sekä reaaliaikainen tekstiviestintä (”total 

conversation” eli eri viestintämuotojen 

täydellinen interaktiivisuus). 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

ja niihin liittyvien kuluttajapäätelaitteiden, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa IV jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

5. Audiovisuaalisten mediapalvelujen 

ja niihin liittyvien kuluttajapäätelaitteiden, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti, on täytettävä 

liitteessä I olevassa IV jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 Unionissa lähetystoimintaa harjoittavien 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien on 27 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuun päivämäärään mennessä 

huolehdittava palvelujen saatavuudesta 

seuraavasti: 

 – vähintään 75 prosentissa kaikista 

ohjelmista on saatavilla kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitettu tekstitys; 

 – vähintään 75 prosentissa kaikista 

ohjelmista, joissa on tekstitys kansallisella 

kielellä, on myös puhuttu tekstitys; 

 – vähintään 5 prosentissa kaikista 

ohjelmista on viittomakielen tulkkaus. 

 Jäsenvaltioiden on autettava kehittämään 

käytännesäännöt, joita sovelletaan niiden 

lainkäyttöalueelle sijoittautuneisiin 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajiin, sen varmistamiseksi, että 

audiovisuaalisista mediapalveluista 

tehdään ilman aiheetonta viivytystä 

vammaisten henkilöiden saavutettavissa 
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olevia. 

 Tällaiset käytännesäännöt voivat olla itse- 

tai yhteissääntelytoimenpide. Komissio ja 

audiovisuaalisten mediapalvelujen 

eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 

ryhmä tukevat parhaiden käytäntöjen 

vaihtoa audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajien välillä toisessa 

alakohdassa tarkoitettua tarkoitusta 

varten. 

 Näihin käytännesääntöihin on sisällyttävä 

vaatimus, että audiovisuaalisten 

mediapalvelujen tarjoajat ilmoittavat 

jäsenvaltioille vuosittain toteutetuista 

toimenpiteistä ja edistymisestä toisessa 

alakohdassa tarkoitetun tarkoituksen 

saavuttamisessa. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Pankkipalvelujen, verkkosivujen, 

mobiililaitepohjaisten pankkipalvelujen ja 

itsepalvelupäätteiden, mukaan lukien 

pankkiautomaatit, joita käytetään 

pankkipalvelujen tarjoamiseen, on 

täytettävä liitteessä I olevassa VI jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

7. Pankki- ja maksupalvelujen, 

verkkosivujen, mobiililaitepohjaisten 

pankki- ja maksupalvelujen ja 

itsepalvelupäätteiden, mukaan lukien 

maksupäätteet ja pankkiautomaatit, joita 

käytetään pankki- ja maksupalvelujen 

tarjoamiseen, on täytettävä liitteessä I 

olevassa VI jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Verkkokaupan on täytettävä 

liitteessä I olevassa VIII jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

9. Verkkokaupan, medioiden ja 

sanomalehtien verkkosivustojen, 

verkkoalustojen ja sosiaalisen median on 

täytettävä liitteessä I olevassa VIII jaksossa 
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vahvistetut vaatimukset. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Jäsenvaltiot voivat päättää 

kansallisten olojen mukaan, onko 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset, voi 

käyttää niitä. 

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että rakennettu ympäristö, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennettu ympäristö, jota 

käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, ja 

puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskukset ja kaupat sekä 

minkä tahansa tähän direktiiviin 

sisällytetyn tuotteen ostamiseen tarkoitettu 

muu palvelu tai paikka täyttää liitteessä I 

olevassa X jaksossa esitetyt 

esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset 

henkilöt ja henkilöt, joilla on 

ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, voivat käyttää niitä. 

 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Valmistajien on ilmoitettava 

nimensä, rekisteröity toiminimensä tai 

rekisteröity tavaramerkkinsä sekä 

osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko 

tuotteessa tai, jos se ei ole mahdollista, 

tuotteen pakkauksessa taikka tuotteen 

mukana seuraavassa asiakirjassa. 

Osoitteessa on ilmoitettava yksi 

yhteyspiste, josta valmistajaan saa 

6. Valmistajien on ilmoitettava 

nimensä, rekisteröity toiminimensä tai 

rekisteröity tavaramerkkinsä sekä 

osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, ja 

puhelinyhteystietonsa ainakin tuotteessa 

tai, jos se ei ole mahdollista, tuotteen 

pakkauksessa taikka tuotteen mukana 

seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on 

ilmoitettava yksi yhteyspiste, josta 



 

RR\1125427FI.docx 351/409 PE597.391v02-00 

 FI 

yhteyden. valmistajaan saa yhteyden. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet ja 

turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion 

määräämällä kielellä, jota kuluttajat ja 

muut loppukäyttäjät ymmärtävät vaivatta. 

7. Valmistajien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet ja 

turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion 

määräämällä kielellä, jota kuluttajat ja 

muut loppukäyttäjät ymmärtävät vaivatta, 

ja vähintään sen valtion virallisella 

kielellä, jossa sitä tarjotaan käyttöön tai 

kulutukseen. 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Valmistajien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kielellä, jota kyseinen kansallinen 

viranomainen voi helposti ymmärtää. 

Valmistajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi ja 3 artiklassa tarkoitettujen 

vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. 

9. Valmistajien on annettava minä 

hyvänsä ajankohtana toimivaltaisille 

kansallisille viranomaisille kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kielellä, jota kyseinen kansallinen 

viranomainen voi helposti ymmärtää. 

Valmistajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi ja 3 artiklassa tarkoitettujen 

vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) toimittaa toimivaltaiselle 

kansalliselle viranomaiselle tämän 

perustellusta pyynnöstä kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi; 

a) toimittaa toimivaltaiselle 

kansalliselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi; 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Tuojien on ilmoitettava nimensä, 

rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 

niihin saa yhteyden, joko tuotteessa tai, jos 

se ei ole mahdollista, tuotteen 

pakkauksessa taikka tuotteen mukana 

seuraavassa asiakirjassa. 

4. Tuojien on ilmoitettava nimensä, 

rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity 

tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 

niihin saa yhteyden, ja muut yhteystiedot 

joko tuotteessa tai, jos se ei ole 

mahdollista, tuotteen ulkopakkauksessa 

taikka tuotteen mukana seuraavassa 

asiakirjassa. 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tuojien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet ja tiedot 

kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, 

jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät 

ymmärtävät vaivatta. 

5. Tuojien on varmistettava, että 

tuotteeseen liitetään ohjeet ja tiedot 

kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, 

jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät 

ymmärtävät vaivatta ja joka on 

jäsenvaltion lainsäädännössä säädetty 

jäsenvaltion virallinen kieli. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 9 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

9. Tuojien on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä annettava tälle kaikki tiedot ja 

asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kyseisen viranomaisen helposti 

ymmärtämällä kielellä. Tuojien on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi. 

9. Tuojien on annettava 

toimivaltaiselle kansalliselle 

viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 

jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 

kyseisen viranomaisen helposti 

ymmärtämällä kielellä. Tuojien on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoille saattamien 

tuotteiden aiheuttamien riskien 

poistamiseksi. 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jakelijoiden on otettava tämän 

direktiivin vaatimukset huomioon 

asiaankuuluvaa huolellisuutta 

noudattaen, kun ne asettavat tuotteen 

saataville markkinoilla. 

1. Jakelijoiden on toimittava tämän 

direktiivin vaatimusten mukaisesti, kun ne 

asettavat tuotteen saataville markkinoilla. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jakelijoiden on ennen tuotteen 

asettamista saataville markkinoilla 

todennettava, että tuotteessa on CE-

merkintä, että sen mukana on vaaditut 

asiakirjat sekä käyttöohjeet ja tiedot 

kielellä, jota kuluttajat ja muut 

loppukäyttäjät ymmärtävät vaivattomasti 

jäsenvaltiossa, jossa tuote on määrä saattaa 

markkinoille, ja että valmistaja ja tuoja 

ovat noudattaneet 5 artiklan 5 ja 6 

kohdassa sekä 7 artiklan 4 kohdassa 

2. Jakelijoiden on ennen tuotteen 

asettamista saataville markkinoilla 

todennettava, että valmistaja ja tuoja ovat 

noudattaneet 5 artiklan 5 ja 6 kohdassa 

sekä 7 artiklan 4 kohdassa vahvistettuja 

vaatimuksia, että tuotteessa on CE-

merkintä ja että sen mukana on vaaditut 

asiakirjat sekä käyttöohjeet ja tiedot 

kielellä, jota kuluttajat ja muut 

loppukäyttäjät ymmärtävät vaivattomasti 

jäsenvaltiossa, jossa tuote on määrä saattaa 
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vahvistettuja vaatimuksia. markkinoille, ja vähintään kyseisen 

jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyllä 

jäsenvaltion virallisella kielellä. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jakelijoiden on toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen pyynnöstä 

annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki 

tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 

tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi. Jakelijoiden on tehtävä 

yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa 

tämän pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoilla saataville 

asettamiensa tuotteiden aiheuttamien 

riskien poistamiseksi. 

6. Jakelijoiden on annettava 

toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 

jotka ovat tarpeen tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 

Jakelijoiden on tehtävä yhteistyötä 

kyseisen viranomaisen kanssa tämän 

pyynnöstä kaikissa toimissa, jotka 

toteutetaan niiden markkinoilla saataville 

asettamiensa tuotteiden aiheuttamien 

riskien poistamiseksi. 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Talouden toimijoiden on kyettävä 

esittämään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

kymmenen vuoden ajan siitä, kun tuote on 

toimitettu niille tai kun ne ovat toimittaneet 

tuotteen. 

2. Talouden toimijoiden on kirjattava 

1 kohdassa tarkoitetut tiedot fyysiseen tai 

sähköiseen järjestelmään ja kyettävä 

esittämään nämä tiedot vähintään 
kymmenen vuoden ajan siitä, kun tuote on 

toimitettu niille tai kun ne ovat toimittaneet 

tuotteen. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Palveluntarjoajien on 4. Palveluntarjoajien on toimitettava 
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toimivaltaisen viranomaisen perustellusta 

pyynnöstä toimitettava tälle kaikki 

tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että 

palvelu on 3 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten mukainen. 

Palveluntarjoajien on tehtävä yhteistyötä 

kyseisten viranomaisten kanssa näiden 

pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla palvelu 

saatetaan kyseisten vaatimusten 

mukaiseksi. 

toimivaltaiselle kansalliselle 

viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot sen 

osoittamiseksi, että palvelu on 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukainen. Palveluntarjoajien on tehtävä 

yhteistyötä kyseisten viranomaisten kanssa 

näiden pyynnöstä kaikissa toimissa, joilla 

palvelu saatetaan kyseisten vaatimusten 

mukaiseksi. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät muuta merkittävästi 

tuotteen tai palvelun jotakin näkökohtaa 
tai ominaispiirrettä, minkä seurauksena 

tuotteen tai palvelun perusluonne 

muuttuisi. 

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät muuta merkittävästi 

tuotetta tai palvelua, minkä seurauksena 

tuotteen tai palvelun perusluonne 

muuttuisi. 

Tarkistus  80 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon vammaisille aiheutuvasta hyödystä 

ottaen huomioon tietyn tuotteen tai 

palvelun käyttötiheys ja käytön kesto. 

b) kustannus-hyötyarvionsa verrattuna 

arvioon vammaisille henkilöille ja 

henkilöille, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon 

tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja 

käytön kesto. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 b a) unionin alueella tapahtuvan 

myynnin ja kaupan määrän merkittävyys 

tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen 

mukaan. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio ottaa pk-yrityksiä ja 

hyvin pieniä yrityksiä hyödyttävissä 

ohjelmissa huomioon aloitteet, jotka 

auttavat pk-yrityksiä ja hyvin pieniä 

yrityksiä sisällyttämään 

esteettömyysnäkökohdat tuotteidensa 

suunnitteluun tai palvelujensa tarjontaan. 

 Kyseisellä tuotanto- ja palvelualalla 

toimivien pk-yritysten erikoispiirteet 

kattavia suuntaviivoja voidaan laatia. 

Komissio voi tarvittaessa ja 3 kohdan 

mukaisesti tuottaa erikoislisämateriaalia 

tämän direktiivin soveltamisen 

helpottamiseksi pk-yrityksissä. 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava 

erityisesti tukiverkkoja ja -rakenteita 

vahvistamalla, että ne rohkaisevat pk-

yrityksiä ja erittäin pieniä yrityksiä 

omaksumaan esteettömyyden kannalta 

kestävän lähestymistavan jo tuotteen 

suunnitteluvaiheessa ja palvelua 

tarjottaessa. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, 4. Rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, 
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jos se kompensoidaan muista lähteistä kuin 

talouden toimijan omista varoista 

riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai 

yksityisestä rahoituksesta. 

jos se kompensoidaan muista lähteistä kuin 

talouden toimijan omista varoista 

riippumatta siitä, onko kyse julkisesta vai 

yksityisestä rahoituksesta. 

Ensisijaisuuden, ajan tai tiedon puutetta 

ei pidetä oikeutettuna perusteena 

kohtuuttomaan rasitteeseen vetoamiselle. 

Perustelu 

YK:n komitean antaman esteettömyyttä koskevan yleisen huomautuksen N:o 2 (2014) mukaan 

ei periaatteessa voida hyväksyä mitään ”kohtuuttoman rasitteen” käsitettä. Komitea toteaa, 

että esteettömyydestä huolehtimista koskeva velvoite on ehdoton. 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

tuotteiden tai palveluiden 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

perusteellinen muutos tai kohtuuton rasite, 

tekee talouden toimija. 

5. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

tuotteiden tai palveluiden 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

perusteellinen muutos tai kohtuuton rasite, 

tekee talouden toimija yhteistyössä 

kansallisen 

markkinavalvontaviranomaisen ja 

vammaisia henkilöitä edustavien 

järjestöjen kanssa. 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Ilmoitukseen on sisällyttävä 3 kohdassa 

6. Jos talouden toimijat ovat 

soveltaneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, niiden on ilmoitettava siitä sen 

jäsenvaltion asianomaiselle 

markkinavalvontaviranomaiselle, jonka 

markkinoille tuote tai palvelu saatetaan tai 

jonka markkinoilla se asetetaan saataville. 

Ilmoitukseen on sisällyttävä 3 kohdassa 



 

PE597.391v02-00 358/409 RR\1125427FI.docx 

FI 

tarkoitettu arviointi. Mikroyritykset 

vapautetaan tästä ilmoitusvaatimuksesta, 

mutta niiden on asianomaisen 

markkinavalvontaviranomaisen 

pyynnöstä kyettävä toimittamaan asiaa 

koskevat asiakirjat. 

tarkoitettu arviointi. Jäsenvaltion 

markkinavalvontaviranomaiset tekevät 

lopullisen päätöksen poikkeusjärjestelyn 

sallimisesta tapauskohtaisesti ja ottavat 

samalla huomioon riippumattoman 

kolmannen osapuolen tekemän 

arvioinnin, jonka talouden toimija on 

mahdollisesti toimittanut.  

 

Tarkistus  86 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Asianomaisten sidosryhmien, myös 

vammaisten henkilöiden ja heitä 

edustavien järjestöjen, ja 

markkinavalvontaviranomaisten välille on 

luotava jäsennelty vuoropuhelu, jonka 

avulla varmistetaan, että poikkeusten 

arviointia varten otetaan käyttöön 

asianmukaiset periaatteet, jotta voidaan 

varmistaa poikkeusten johdonmukaisuus. 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Jos talouden toimijat ovat 

käyttäneet 1–5 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tietyn tuotteen tai 

palvelun osalta, niiden on tiedotettava 

kuluttajille, että kyseinen tuote tai palvelu 

ei ole miltään tai joiltakin osin tämän 

direktiivin esteettömyysvaatimusten 

mukainen, ja esitettävä syyt siihen. 

 Tiedot on esitettävä kuluttajille selvässä, 

helposti saavutettavissa ja helposti 

ymmärrettävässä muodossa. Tiedot ja 

mahdolliset esteettömyyttä koskevat 

lisätiedot on annettava mahdollisuuksien 
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mukaan itse tuotteessa ja myyntipaikassa 

tai myyntihetkellä tai palvelun 

tarjontahetkellä, jotta kuluttajat voivat 

tehdä tietoon perustuvan päätöksen. 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 c. Jäsenvaltioita kehotetaan 

tarjoamaan mikroyrityksille kannustimia 

ja suuntaviivoja tämän direktiivin 

täytäntöönpanon helpottamiseksi. 

Menettelyt ja suuntaviivat on laadittava 

kuullen asianomaisia sidosryhmiä, myös 

vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia 

järjestöjä. 

 

Tarkistus  89 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Asianomaisia sidosryhmiä, myös 

vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia 

järjestöjä, on kuultava järjestelmällisesti 

osana täytäntöönpanosäädösten 

hyväksymismenettelyä. 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

ohella pakkauksessa on oltava ilmoitus, 

jolla kuluttajille tiedotetaan 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 
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tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia. 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että markkinavalvontaviranomaisten 

hallussa olevat tiedot siitä, noudattavatko 

talouden toimijat 3 artiklassa vahvistettuja 

sovellettavia esteettömyysvaatimuksia, 

sekä 12 artiklassa säädettyjen 

poikkeusjärjestelyjen arvioinnista asetetaan 

pyynnöstä kuluttajien saataville 

esteettömässä muodossa, paitsi jos kyseisiä 

tietoja ei voida antaa asetuksen (EY) N:o 

765/2008 19 artiklan 5 kohdassa 

mainituista luottamuksellisuussyistä. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että markkinavalvontaviranomaisten 

hallussa olevat tiedot siitä, noudattavatko 

talouden toimijat 3 artiklassa vahvistettuja 

sovellettavia esteettömyysvaatimuksia, 

sekä 12 artiklassa säädettyjen 

poikkeusjärjestelyjen arvioinnista asetetaan 

kuluttajien saataville esteettömässä 

muodossa, paitsi jos kyseisiä tietoja ei 

voida antaa asetuksen (EY) N:o 765/2008 

19 artiklan 5 kohdassa mainituista 

luottamuksellisuussyistä. 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 

julkisesti saatavilla oleva 

tietokantarekisteri tuotteista, jotka eivät 

ole esteettömiä. Kuluttajien olisi voitava 

perehtyä sellaisia tuotteita, jotka eivät ole 

esteettömiä, koskeviin tietoihin ja kirjata 

tällaisia tietoja. Jäsenvaltioiden on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

tiedottaakseen kuluttajille tai muille 

kiinnostuneille osapuolille 

valitusmahdollisuudesta. Olisi luotava 

mahdollisesti komission tai asianomaisia 

tahoja edustavien järjestöjen vastuulla 

oleva kansallisten tietokantojen välinen 

interaktiivinen järjestelmä, jotta 

kaikkialle Eurooppaan voidaan levittää 

tietoa tuotteista, jotka eivät ole 
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esteettömiä. 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Asianomaisten sidosryhmien, myös 

vammaisten henkilöiden ja heitä 

edustavien järjestöjen, ja 

markkinavalvontaviranomaisten välille 

voidaan luoda jäsennelty vuoropuhelu, 

jonka avulla varmistetaan, että otetaan 

käyttöön asianmukaiset ja 

johdonmukaiset periaatteet, joiden avulla 

arvioidaan tuotteita ja palveluja koskevien 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

poikkeamista koskevia pyyntöjä. 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on luotava ja 

toteutettava riittävät menettelyt sekä 

säännöllisin väliajoin ajantasaistettava 

niitä, jotta voidaan 

1. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 

vammaisia henkilöitä edustavien 

järjestöjen kanssa luotava ja toteutettava 

yksityiskohtaiset, kattavat ja riittävät 

menettelyt sekä säännöllisin väliajoin 

ajantasaistettava niitä, jotta voidaan 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus direktiiviksi 

18 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 18 a artikla 

 Jäsenvaltioiden on luotava kansallinen 

tietokanta, joka sisältää kaikki 
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asiaankuuluvat tiedot 1 artiklan 1 ja 

2 kohdassa lueteltujen tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyydestä, sekä 

päivitettävä sitä säännöllisesti. 

Kansallisten tietokantojen on oltava 

esteettömästi kaikkien kansalaisten ja 

sidosryhmien saatavilla. 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Komissio voi perustaa kansallisten 

markkinavalvontaviranomaisten 

edustajista ja asianomaisia sidosryhmiä, 

myös vammaisia henkilöitä, edustavien 

järjestöjen edustajista koostuvan 

työryhmän helpottaakseen 

markkinavalvontaviranomaisten välistä 

tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa 

ja varmistaakseen, että tässä direktiivissä 

säädettyjä vaatimuksia sovelletaan 

johdonmukaisesti, tai sen vuoksi, että 

työryhmä antaa tarpeellisiksi katsottavissa 

tapauksissa komission pyynnöstä 

lausunnon kyseisiä vaatimuksia 

koskevista poikkeuksista. 

Tarkistus  97 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos 19 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn 

menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita 

jonkin jäsenvaltion toteuttamia 

toimenpiteitä vastaan tai jos komissio 

katsoo, että kansallinen toimenpide on 

unionin lainsäädännön vastainen, komissio 

kuulee viipymättä jäsenvaltioita ja 

asianomaista talouden toimijaa tai 

asianomaisia talouden toimijoita sekä 

arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio 

Jos 19 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn 

menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita 

jonkin jäsenvaltion toteuttamia 

toimenpiteitä vastaan tai jos komissio 

katsoo, että kansallinen toimenpide on 

unionin lainsäädännön vastainen, komissio 

kuulee viipymättä jäsenvaltioita, 

vammaisia henkilöitä edustavia järjestöjä 
ja asianomaista talouden toimijaa tai 

asianomaisia talouden toimijoita sekä 
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tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella 

päätöksen siitä, onko kansallinen 

toimenpide oikeutettu. 

arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio 

tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella 

päätöksen siitä, onko kansallinen 

toimenpide oikeutettu. 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Edellä 21 artiklassa tarkoitettuja 

esteettömyysvaatimuksia sovelletaan siinä 

määrin kuin ne eivät aiheuta kohtuutonta 

rasitetta toimivaltaisille viranomaisille 

mainitun artiklan soveltamiseksi. 

Poistetaan. 

Tarkistus  99 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sen arvioimiseksi, aiheutuuko 21 

artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

kohtuuton rasite, asianomaisten 

toimivaltaisten viranomaisten on otettava 

huomioon 

Poistetaan. 

a)  toimintansa koko, resurssit ja 

luonne; 

 

b)  kustannus-hyötyarvionsa 

verrattuna arvioon vammaisille 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon 

tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja 

käytön kesto. 
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Tarkistus  100 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

21 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

kohtuuton rasite, tekevät asianomaiset 

toimivaltaiset viranomaiset. 

3. Arvioinnin siitä, aiheutuuko 

21 artiklassa tarkoitettujen 

esteettömyysvaatimusten noudattamisesta 

kohtuuton rasite, tekevät asianomaiset 

toimivaltaiset viranomaiset. 

Ensisijaisuuden, ajan tai tiedon puutetta 

ei pidetä oikeutettuna perusteena 

kohtuuttomaan rasitukseen vetoamiselle. 

 

Tarkistus  101 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jos toimivaltainen viranomainen 

on käyttänyt tiettyä tuotetta tai palvelua 

koskevaa poikkeusjärjestelyä, sen on 

ilmoitettava asiasta komissiolle ja 

tiedotettava kuluttajille, että kyseinen 

tuote tai palvelu ei ole miltään tai joiltakin 

osin tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimusten mukainen, ja 

esitettävä syyt siihen. 

 Tiedot on esitettävä kuluttajille selvässä, 

helposti saavutettavissa ja helposti 

ymmärrettävässä muodossa. Tiedot ja 

mahdolliset esteettömyyttä koskevat 

lisätiedot on annettava mahdollisuuksien 

mukaan itse tuotteessa ja myyntipaikassa 

tai myyntihetkellä tai palvelun 

tarjontahetkellä, jotta kuluttajat voivat 

tehdä tietoon perustuvan päätöksen. 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 b a) säännökset, joilla perustetaan 

kuluttajia varten kattava ja resursseiltaan 

riittävä valitusmekanismi, jolla 

täydennetään täytäntöönpano- ja 

valvontajärjestelmää. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia. 

2. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia, mutta 

talouden toimijoiden ei pidä voida käyttää 

niitä vaihtoehtona, jonka avulla ne 

kiertävät velvollisuutensa tehdä 

tuotteistaan ja palveluistaan esteettömiä. 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltioiden on osoitettava 

tarvittavat resurssit sen varmistamiseen, 

että seuraamukset määrätään ja peritään. 

Seuraamuksista saatavat tulot on 

kohdennettava esteettömyyttä koskeviin 

toimenpiteisiin. 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta …[insert 

2. Niiden on sovellettava kyseisiä 

säännöksiä ... päivästä ...kuuta …[insert 
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date - six years after the entry into force of 

this Directive]. 

date - three years after the entry into force 

of this Directive]. 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viimeistään [insert date - 

five years after the application of this 

Directive] ja sen jälkeen joka viides vuosi 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta. 

Komissio antaa viimeistään [insert date - 

three years after the application of this 

Directive] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle kertomuksen tämän 

direktiivin soveltamisesta. 

Tarkistus  107 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät 

Yleiskäyttöiset tietokonelaitteet, 

käyttöjärjestelmät ja käyttöliittymän avulla 

toimivat kodinkoneet 

 

Tarkistus  108 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 1 kohta 

 

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 vammaiset henkilöt ja henkilöt, joilla 

on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, voivat käyttää tuotteita 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

on noudatettava seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 
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Tarkistus  109 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) ymmärrettäviä, 

(ii) ymmärrettäviä, (ii) havaittavissa, 

iii) havaittavissa, iii) riittävän suurta kirjasinkokoa ja 

soveltuvaa kirjasinlajia, ja merkkien ja 

taustan kontrastin on oltava riittävä, jotta 

käyttötiedot ovat mahdollisimman hyvin 

luettavissa ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa, 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

(iv) saatavilla esteettömässä muodossa 

verkossa ja muualla kuin verkossa 

olevissa sähköisissä asiakirjoissa siten, 

että ne ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja; 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); pakkauksen ja sitä 

koskevien tietojen 

 (i) on täytettävä a alakohdassa 

säädetyt vaatimukset, 

 (ii) avulla käyttäjille tiedotetaan 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti; 
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Tarkistus  111 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset:  

(c) 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) ohjeiden on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevissa 

sähköisissä asiakirjoissa siten, että ne 

ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja, 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle; 

(ii) ohjeissa on esitettävä luettelo 

tuotteen esteettömyysominaisuuksista ja 

selitettävä niiden käyttö ja tuotteen 

yhteensopivuus unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

erilaisten avustavien teknologioiden 

kanssa, 

 (ii a) ohjeet on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 

Tarkistus  112 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. 2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymän ja tuotteen 

suunnittelun toiminnallisuusvaatimukset 
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Tarkistus  113 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) ominaisuudet, joiden avulla 

käyttäjät voivat hyödyntää paremmin 

rajoittunutta näköään, kuten joustava 

suurennus menettämättä sisältöä tai 

toiminnallisuutta, joustava kontrasti ja 

kirkkaus, kun kyseessä on visuaalisia 

viestintä- ja käyttötapoja hyödyntävä 

tuote; 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 2 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b b) käyttötavat, jotka eivät edellytä 

suurta ulottuvuutta ja voimaa; 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 2 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 

hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 

hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle, 

mukaan lukien tapaukset, joissa tuote 

edellyttää manuaalista toimintaa; 

tuotteessa on oltava ominaisuuksia, joiden 

avulla käyttäjät voivat käyttää tuotteita 

vaihtoehtoisilla käyttötavoilla, jotka eivät 

edellytä hienomotoriikkaa, kuten 

manipulointia tai käsivoimia, eivätkä 

useamman kuin yhden säätimen käyttöä 

samanaikaisesti; 
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Tarkistus  116 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – I JAKSO – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut 

 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen esteettömiä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille käyttäjille ja 

käyttäjille, joilla on ikääntymiseen liittyvä 

tai muu toimintarajoite. 

 

Tarkistus  117 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – II JAKSO – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Itsepalvelupäätteet: pankki-, matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit 

Itsepalvelupäätteet: pankki-, matkalippu-, 

lähtöselvitysautomaatit ja maksupäätteet 

 

Tarkistus  118 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – II JAKSO – 1 kohta – johdantokappale 

 

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 vammaiset henkilöt ja henkilöt, joilla 

on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, voivat käyttää tuotteita 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

on noudatettava seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 
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Tarkistus  119 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – II JAKSO – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen 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) sellaisia, että niihin sisältyy 

luettelo tuotteen 

esteettömyysominaisuuksista ja niissä 

selitetään niiden käyttö ja tuotteen 

yhteensopivuus avustavien teknologioiden 

kanssa, 

 (iv a)  riittävän suurta kirjasinkokoa ja 

soveltuvaa kirjasinlajia, ja merkkien ja 

taustan kontrastin on oltava riittävä, jotta 

käyttötiedot ovat mahdollisimman hyvin 

luettavissa ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa; 

 

 

Tarkistus  120 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – II JAKSO – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti; 

(c) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden ja henkilöiden, 

joilla on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, tarpeisiin, 2 kohdan 

mukaisesti; 
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Tarkistus  121 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – A-osa – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

Jotta vammaiset henkilöt ja henkilöt, joilla 

on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, voivat käyttää palveluja 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti: 

 

Tarkistus  122 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – A-osa – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti:  

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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) tietojen on oltava saatavilla 

c alakohdan mukaisesti esteettömässä 

muodossa verkossa ja muualla kuin 

verkossa olevissa sähköisissä asiakirjoissa 

siten, että ne ovat havaittavissa, 

hallittavissa, ymmärrettävissä ja 

toimintavarmoja, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen,  

(ii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, c 

kohdan mukaisesti;  
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Tarkistus  123 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – A-osa – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista 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; 

 

Tarkistus  124 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – A-osa – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c 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; 
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Tarkistus  125 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – A-osa – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 vammaisten henkilöiden ja 

henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, tarpeisiin. 

 

Tarkistus  126 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 1 kohta – johdantokappale 

 

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 vammaiset henkilöt ja henkilöt, joilla 

on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, voivat käyttää tuotteita 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

on noudatettava seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 

 

Tarkistus  127 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) ymmärrettäviä,  

(ii) ymmärrettäviä, (ii) havaittavissa,  

(iii) havaittavissa, (iii) riittävän suurta kirjasinkokoa ja 

soveltuvaa kirjasinlajia, ja merkkien ja 

taustan kontrastin on oltava riittävä, jotta 
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käyttötiedot ovat mahdollisimman hyvin 

luettavissa ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa,  

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

(iv) saatavilla esteettömässä muodossa 

verkossa ja muualla kuin verkossa 

olevissa sähköisissä asiakirjoissa siten, 

että ne ovat havaittavissa ja hallittavissa,  

 (iv a) ymmärrettävissä ja 

toimintavarmoja; 

 

Tarkistus  128 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); pakkauksen ja sitä 

koskevien tietojen 

 (i) on täytettävä a alakohdassa 

säädetyt vaatimukset, 

 (ii) avulla käyttäjille tiedotetaan 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti tuotteen 

esteettömyysominaisuuksista ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  129 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 

(c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituna 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 

(i) ohjeiden on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevissa 

sähköisissä asiakirjoissa siten, että ne 
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voidaan esittää eri tavoin ja useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta, sekä 

ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja, 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle; 

(ii) ohjeissa on esitettävä luettelo 

tuotteen esteettömyysominaisuuksista ja 

selitettävä niiden käyttö ja tuotteen 

yhteensopivuus unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

erilaisten avustavien teknologioiden 

kanssa,  

 (ii a) ohjeet on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti;  

 

Tarkistus  130 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f) tuotteen on oltava yhteensopiva 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien erilaisten apuvälineiden 

ja avustavien teknologioiden kanssa, 

mukaan lukien kuulemiseen liittyvä 

teknologia, kuten kuulolaitteet, T-

ohjelmat (telecoils), sisäkorvaistutteet ja 

kuulemisen apuvälineet. 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 2 kohta – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymän ja tuotteen 

suunnittelun toiminnallisuusvaatimukset 
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Tarkistus  132 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i a) tuotteen kyky koodata ja 

dekoodata hifi-äänentoistoon perustuvaa 

kaksisuuntaista ääniviestintää; 

 

Tarkistus  133 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 2 kohta – i b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i b) kaksisuuntaisen ääniviestinnän 

tukeminen, jonka avulla käyttäjä voi 

viestiä toisen käyttäjän kanssa 

käyttämällä reaaliaikaista tekstitystä, 

joten reaaliaikaista tekstitystä voidaan 

käyttää samassa yhteydenotossa joko 

yksin tai äänen kanssa; 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 2 kohta – i c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i c) yhteentoimivuus erityisessä 

verkossa tapahtuvan kaksisuuntaisen 

ääniviestinnän kanssa, jolloin tuotteen on 

toimittava yhteen reaaliaikaisen 

tekstityksen kanssa samassa 

äänipuhelussa, jossa käytetään kyseisen 

verkon erityistä reaaliaikaisen tekstityksen 

muotoa; 
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Tarkistus  135 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 2 kohta – i d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i d) kaksisuuntaiseen ääniviestintään 

sisältyvä reaaliaikainen videotoiminto, 

jolloin tuotteen on tuettava videon 

erotuskykyä, joka mahdollistaa käyttäjille 

viittomakieleen ja huulilta lukemiseen 

perustuvan viestinnän; 

 

Tarkistus  136 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 2 kohta – i e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i e) äänianturin avulla toimiminen, 

jolloin tuotteen on mahdollistettava 

tehokas langaton yhteys kuulemista 

edistävään teknologiaan, kuten 

kuulolaitteisiin, T-ohjelmiin (telecoils), 

sisäkorvaistutteisiin ja kuulemisen 

apuvälineisiin, ja sen on vähennettävä 

tätä teknologiaa koskevat häiriöt 

mahdollisimman pieniksi. 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – III JAKSO – B-osa – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut 

 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on annettava tietoja 

tuotteen esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

esteettömiä viestintätapoja, jotka 
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soveltuvat vammaisille käyttäjille ja 

käyttäjille, joilla on ikääntymiseen liittyvä 

tai muu toimintarajoite. 

 

Tarkistus  138 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – A-osa – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) annetaan palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä tietoja, 

(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) joiden on oltava saatavilla 

c alakohdan mukaisesti esteettömässä 

muodossa verkossa ja sähköisissä 

ohjelmaoppaissa siten, että ne ovat 

havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja,  

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) joissa on esitettävä luettelo 

palvelun esteettömyysominaisuuksista ja 

selitettävä niiden käyttö asiaan liittyvien 

päätelaitteiden kanssa ja palvelun 

yhteensopivuus avustavien teknologioiden 

kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, c 

kohdan mukaisesti; 

(iii) joissa on oltava esteettömyystiedot, 

jotka helpottavat täydentävyyttä 

kolmannen osapuolen tarjoamien muiden 

esteettömyyspalvelujen kanssa; 

 

Tarkistus  139 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – A-osa – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 

sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan mukauttaa, 

(c) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 
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ja tarvittaessa tarjoamalla esteetön 

sähköinen vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa. 

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; 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – A-osa – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c 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; 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – A-osa – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan vammaisten henkilöiden ja 
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henkilöiden tarpeisiin. henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, tarpeisiin; 

palveluntarjoajan on tarjottava ainakin 

seuraavat esteettömyyspalvelut: 

 (i) kuuroille ja huonokuuloisille 

tarkoitettu tekstitys, 

 (ii) kuvailutulkkaus, 

 (iii) puhuttu tekstitys, 

 (iv) viittomakielinen tulkkaus; 

 

Tarkistus  142 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – A-osa – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) ilmoitetaan selkeästi 

sisältötiedoissa ja sähköisessä 

ohjelmaoppaassa tapauksista, joissa 

audiovisuaaliseen palveluun sisältyy 

esteettömyyspalveluja; 

 

Tarkistus  143 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – A-osa – 1 kohta – e b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e b) audiovisuaalisten mediapalvelujen 

tarjoajien on varmistettava 

esteettömyyspalvelujen laatu kuullen 

käyttäjäjärjestöjä, mukaan lukien 

vammaisia henkilöitä edustavat järjestöt; 

 (i) palveluntarjoajien on 

varmistettava, että kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitettu tekstitys on 

synkronoitu hyvin videon kanssa ja että se 

on luettavissa, täsmällistä ja 

ymmärrettävissä, jotta se vastaisi 

tehokkaasti äänitietoja; tähän kuuluu 

sellaisten laatueritelmien laatiminen, 

jotka kattavat ainakin kirjasinlajin ja -

koon, kontrastin ja värien käytön sekä 
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mahdollisuuksien mukaan tarvittavat 

vaatimukset, joilla varmistetaan, että 

kuuroille ja huonokuuloisille tarkoitettu 

tekstitys on käyttäjien säädettävissä; 

 (ii) palveluntarjoajien on 

varmistettava, että kuvailutulkkaus ja 

puhuttu tekstitys on synkronoitu hyvin 

videon kanssa; tähän kuuluu sellaisten 

laatueritelmien laatiminen, jotka liittyvät 

äänijärjestelyihin ja kuvailutulkkauksen 

ja tekstityksen selkeyteen, sekä tarvittavat 

vaatimukset, joilla varmistetaan, että 

mainitut ominaisuudet ovat käyttäjien 

säädettävissä; 

 (iii) palveluntarjoajien on 

varmistettava, että viittomakielinen 

tulkkaus on täsmällistä ja 

ymmärrettävissä, jotta se vastaisi 

tehokkaasti äänitietoja; tähän kuuluu 

tulkeille asetettavien ammatillisten 

vaatimusten sekä viittomisen 

esittämistapaa koskevien laatueritelmien 

laatiminen; mahdollisuuksien mukaan on 

hyväksyttävä vaatimuksia, joilla 

varmistetaan, että viittomisen esittäminen 

on käyttäjien säädettävissä. 

 

Tarkistus  144 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – A-osa – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen esteettömiä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille henkilöille ja 

henkilöille, joilla on ikääntymiseen 
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liittyvä tai muu toimintarajoite. 

 

Tarkistus  145 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 1 kohta – johdantokappale 

  

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 vammaiset henkilöt ja henkilöt, joilla 

on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, voivat käyttää tuotteita 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

on noudatettava seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 

 

Tarkistus  146 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) ymmärrettäviä, 

(ii) ymmärrettäviä, (ii) havaittavissa,  

(iii) havaittavissa, (iii) riittävän suurta kirjasinkokoa ja 

soveltuvaa kirjasinlajia, ja merkkien ja 

taustan kontrastin on oltava riittävä, jotta 

käyttötiedot ovat mahdollisimman hyvin 

luettavissa ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa,  

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

(iv) saatavilla esteettömässä muodossa 

verkossa ja muualla kuin verkossa 

olevissa sähköisissä asiakirjoissa siten, 

että ne ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja; 
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Tarkistus  147 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); pakkauksen ja sitä 

koskevien tietojen 

 (i) on täytettävä a alakohdassa 

säädetyt vaatimukset, 

 (ii) avulla käyttäjille tiedotetaan 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti tuotteen 

esteettömyysominaisuuksista ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  148 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 

huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 

(c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituna 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) ohjeiden on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevissa 

sähköisissä asiakirjoissa siten, että ne 

ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja,  

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle; 

(ii) ohjeissa on esitettävä luettelo 

tuotteen esteettömyysominaisuuksista ja 

selitettävä niiden käyttö ja tuotteen 

yhteensopivuus unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

erilaisten avustavien teknologioiden 

kanssa, 

 
(ii a) ohjeet on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 
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sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti. 

 

Tarkistus  149 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f) tuotteen on oltava yhteensopiva 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien erilaisten apuvälineiden 

ja avustavien teknologioiden kanssa, 

mukaan lukien kuulemiseen liittyvä 

teknologia, kuten kuulolaitteet, T-

ohjelmat (telecoils), sisäkorvaistutteet ja 

kuulemisen apuvälineet. 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Käyttöliittymän ja toiminnallisuuden 

suunnittelu  

Käyttöliittymän ja tuotteen suunnittelun 

toiminnallisuusvaatimukset 

 

Tarkistus  151 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i a) että kun tuotteessa esitetään 

audiovisuaalista sisältöä, siinä on oltava 

toiminto, jolla saatavilla oleva kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitettu tekstitys 

esitetään oletusarvoisella videokanavalla; 
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Tarkistus  152 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – i b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i b) että kun tuotteessa esitetään 

audiovisuaalista sisältöä, siinä on oltava 

mekanismi, jolla valitaan ja toistetaan 

saatavilla oleva kuvailutulkkaus 

oletusarvoisella äänikanavalla; 

 

Tarkistus  153 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – i c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i c) että kun tuotteessa esitetään 

audiovisuaalista sisältöä, siinä on oltava 

mekanismi, jolla valitaan ja toistetaan 

saatavilla oleva puhuttu tekstitys 

oletusarvoisella äänikanavalla; 

 

Tarkistus  154 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – i d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i d) että kun tuotteessa esitetään 

audiovisuaalista sisältöä, siinä on oltava 

mekanismi, jolla valitaan ja esitetään 

saatavilla oleva viittomakielinen tulkkaus 

oletusarvoisella videokanavalla; 
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Tarkistus  155 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – i e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i e) että tuotteen on tuettava saatavilla 

olevien esteettömyyspalvelujen 

tarjoamista erikseen ja yhdessä;  

 

Tarkistus  156 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – i f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i f) että tuotteen on mahdollistettava 

mahdollisimman laaja 

esteettömyyspalvelujen henkilökohtainen 

räätälöinti, mukaan lukien muihin 

keinoihin, kuten toisella laitteella 

tehtävään synkronointiin, perustuvat 

esteettömyyspalvelut;  

 

Tarkistus  157 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – i g alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i g) että esteettömyyspalvelun 

aktivoivat hallintasäätimet tarjotaan 

käyttäjälle yhtä näkyvästi kuin päämedian 

säätimet; 

 

Tarkistus  158 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 kohta – i h alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i h) että tuotteen on mahdollistettava 
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tehokas langaton yhteys kuulemista 

edistävään teknologiaan, kuten 

kuulolaitteisiin, T-ohjelmiin (telecoils), 

sisäkorvaistutteisiin ja kuulemisen 

apuvälineisiin. 

 

 

Tarkistus  159 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IV JAKSO – B-osa – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tukipalvelut 

 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja tuotteen 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden kanssa käyttäen 

esteettömiä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille käyttäjille ja 

henkilöille, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite. 

 

Tarkistus  160 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – V JAKSO – A-osa – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti:  

Jotta vammaiset henkilöt ja henkilöt, joilla 

on ikääntymiseen liittyvä tai muu 

toimintarajoite, voivat käyttää palveluja 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti: 
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Tarkistus  161 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – V JAKSO – A-osa – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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) tietojen on oltava b alakohdan 

mukaisesti saatavilla esteettömässä 

muodossa verkossa ja muualla kuin 

verkossa olevissa sähköisissä asiakirjoissa 

siten, että ne ovat havaittavissa, 

hallittavissa, ymmärrettävissä ja 

toimintavarmoja, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) esitetään luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista, mukaan 

lukien ajoneuvojen sekä ympäröivän 

infrastruktuurin ja rakennetun 

ympäristön esteettömyys, ja selitetään 

niiden käyttö ja esitetään tiedot asetuksen 

(EY) N:o 1107/2006, asetuksen (EU) N:o 

1177/2010, asetuksen (EY) 1371/2007 ja 

asetuksen (EU) 181/2011 mukaisesti 

tarjottavasta avusta, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, b 

kohdan mukaisesti; 

(iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 

Tarkistus  162 

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 

(b) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 
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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.  

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; 

 

Tarkistus  163 

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, käytön ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, 

että sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan 

mukauttaa, ja tarvittaessa tarjoamalla 

esteetön vaihtoehto, sekä 

toimintavarmalla tavalla, joka helpottaa 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  164 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – V JAKSO – A-osa – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

(c) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan vammaisten henkilöiden ja 
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henkilöiden tarpeisiin. henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, tarpeisiin:  

 (i) älykkäät lipunmyyntijärjestelmät 

(sähköinen varaaminen, lippujen 

varaaminen jne.), 

 (ii) reaaliaikaiset matkustajatiedot 

(aikataulut, tiedot liikenteen häiriöistä, 

yhteyspalveluista, matkan jatkamisesta 

muilla liikennevälineillä jne.), 

 (iii) palvelua koskevat lisätiedot 

(esimerkiksi asemien henkilöstö, 

epäkunnossa olevat hissit tai palvelut, 

jotka eivät ole tilapäisesti saatavilla); 

 

Tarkistus  165 

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.  

 

Tarkistus  166 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – V JAKSO – A-osa – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen esteettömiä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille henkilöille ja 

henkilöille, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite. 
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Tarkistus  167 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – V JAKSO – D-osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

D. Henkilöliikennepalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät 

itsepalvelupäätteet sekä matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaatit 

D. Henkilöliikennepalvelujen 

tarjoamiseen käytettävien 

itsepalvelupäätteiden sekä matkalippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien on täytettävä II 

jaksossa säädetyt vaatimukset: 

 

Tarkistus  168 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VI JAKSO – A-osa – b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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) tietojen on oltava c alakohdan 

mukaisesti saatavilla esteettömässä 

muodossa verkossa ja muualla kuin 

verkossa olevissa sähköisissä asiakirjoissa 

siten, että ne ovat havaittavissa, 

hallittavissa, ymmärrettävissä ja 

toimintavarmoja, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) esitetään luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitetään 

niiden käyttö asiaan liittyvien 

päätelaitteiden kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, c 

kohdan mukaisesti; 

(iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti, 

 (iii a) tietojen on oltava ymmärrettäviä 

siten, että vaikeusaste on enintään 
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Euroopan neuvoston kieliä koskevan 

yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen 

B2-taso; 

 

Tarkistus  169 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VI JAKSO – A-osa – c kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 

verkkosovelluksista 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; 

 

Tarkistus  170 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VI JAKSO – A-osa – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien 

pankkipalvelujen tarjoamiseen tarvittavat 

sovellukset, 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 
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asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  171 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VI JAKSO – A-osa – b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

(d) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan vammaisten henkilöiden ja 

henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite, tarpeisiin: 

 (i) palvelujen tarjoamiseen 

tarvittavien sähköisen tunnistamisen 

menetelmien, turvamenetelmien ja 

maksumenetelmien on oltava 

ymmärrettäviä, havaittavissa, hallittavissa 

ja toimintavarmoja heikentämättä 

käyttäjän turvallisuutta ja yksityisyyden 

suojaa; 

 

Tarkistus  172 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VI JAKSO – A-osa – d a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d a) palvelun tarjoamiseen tarvittavan 

rakennetun ympäristön on täytettävä X 

jaksossa säädetyt vaatimukset. 

 

Tarkistus  173 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VI JAKSO – A-osa – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 
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 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen esteettömiä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille henkilöille ja 

henkilöille, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite. 

 

 

Tarkistus  174 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VI JAKSO – D-osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

D. Itsepalvelupäätteet, mukaan lukien 

pankkiautomaatit, joita käytetään 

pankkipalvelujen tarjoamiseen 

D. Itsepalvelupäätteiden, mukaan 

lukien pankkiautomaattien, joita käytetään 

pankkipalvelujen tarjoamiseen,  

 on täytettävä II jaksossa säädetyt 

vaatimukset: 

 

Tarkistus  175 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VII JAKSO – A-osa – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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) tietojen on oltava c alakohdan 

mukaisesti saatavilla esteettömässä 

muodossa verkossa ja muualla kuin 

verkossa olevissa sähköisissä asiakirjoissa 

siten, että ne ovat havaittavissa, 

hallittavissa, ymmärrettävissä ja 

toimintavarmoja, 
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(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) esitetään luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö asiaan liittyvien 

päätelaitteiden kanssa ja palvelun 

yhteensopivuus avustavien teknologioiden 

kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, c 

kohdan mukaisesti; 

(iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa; vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 

Tarkistus  176 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VII JAKSO – A-osa – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista 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; 

 

Tarkistus  177 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VII JAKSO – A-osa – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien palvelun 

tarjoamiseen tarvittavat 
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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; 

 

Tarkistus  178 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VII JAKSO – A-osa – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 vammaisten henkilöiden ja 

henkilöiden, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu vamma, tarpeisiin, 

varmistamalla koko asiakirjaa koskeva 

navigointi, dynaamiset asettelut, tekstin ja 

äänisisällön synkronointimahdollisuus, 

tekstin puheeksi muuntava teknologia, 

sisällön vaihtoehtoisten esittämistapojen 

mahdollistaminen ja yhteentoimivuus eri 

avustavien teknologioiden kanssa siten, 

että sisältö on havaittavissa, 

ymmärrettävissä ja hallittavissa, ja siten, 

että maksimoidaan yhteensopivuus 

nykyisten ja tulevien asiakassovellusten 

kanssa. 
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Tarkistus  179 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VII JAKSO – A-osa – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen esteettömiä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille henkilöille ja 

henkilöille, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite. 

 

Tarkistus  180 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VII JAKSO – B-osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Tuotteet B. Tuotteiden on oltava I jakson 

mukaisia 

Tarkistus  181 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VIII JAKSO – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Verkkokauppa Verkkokauppa, tuotteiden ja palvelujen 

tarjoajien verkkosivustot, medioiden ja 

sanomalehtien verkkosivustot, 

verkkoalustat ja sosiaalinen media 
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Tarkistus  182 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VIII JAKSO – A-osa – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a)  annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä 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) tietojen on oltava saatavilla b 

alakohdan mukaisesti esteettömässä 

muodossa verkossa siten, että ne ovat 

havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) esitetään luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitetään 

palvelun täydentävyys erilaisten 

avustavien teknologioiden kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, b 

kohdan mukaisesti; 

 

 

Tarkistus  183 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VIII 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 

sähköinen vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa. 

(b) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista 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 
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teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  184 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VIII JAKSO – A-osa – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien verkkokaupan 

palvelujen 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; 

 

Tarkistus  185 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VIII JAKSO – A-osa – 1 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b b) palvelujen tarjoamiseen 

tarvittavien sähköisen tunnistamisen 

menetelmien, turvamenetelmien ja 

maksumenetelmien on oltava 

ymmärrettäviä, havaittavissa, hallittavissa 

ja toimintavarmoja heikentämättä 

käyttäjän turvallisuutta ja yksityisyyden 

suojaa; 
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Tarkistus  186 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VIII JAKSO – A-osa – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen esteettömiä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille henkilöille ja 

henkilöille, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite. 

 

Tarkistus  187 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – VIII JAKSO a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 VIII a JAKSO 

 Majoituspalvelut 

 A. Palvelut 

 1.  Jotta vammaiset henkilöt ja 

henkilöt, joilla on ikääntymiseen liittyvä 

tai muu toimintarajoite, 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: 

 (i) tietojen on oltava saatavilla b 

alakohdan mukaisesti esteettömässä 

muodossa verkossa siten, että ne ovat 
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havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja, 

 (ii) esitetään luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitetään 

sen täydentävyys erilaisten avustavien 

teknologioiden kanssa, 

 (b) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista 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; 

 (c) tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien verkkokaupan 

palvelujen 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; 

 (d) palvelujen tarjoamiseen 

tarvittavien sähköisen tunnistamisen 

menetelmien, turvamenetelmien ja 

maksumenetelmien on oltava 

ymmärrettäviä, havaittavissa, hallittavissa 

ja toimintavarmoja heikentämättä 

käyttäjän turvallisuutta ja yksityisyyden 

suojaa; 
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 (e) tehdään rakennetusta ympäristöstä 

esteetön vammaisille henkilöille XI jakson 

vaatimusten mukaisesti, 

 (f) kaikki yhteiset tilat (vastaanotto, 

sisäänkäynti, virkistystilat, kokoushuoneet 

jne.), 

 (g)  huoneet, jotka täyttävät XI jakson 

vaatimukset siten, että esteettömiä 

huoneita on tiloja kohden seuraavasti: 

 – yksi esteetön huone tiloissa, joissa 

on kaikkiaan alle 20 huonetta; 

 – kaksi esteetöntä huonetta tiloissa, 

joissa on yli 20 mutta alle 50 huonetta; 

 – yksi esteetön lisähuone kutakin 

50:tä lisähuonetta kohti. 

 2. Tukipalvelut 

 Jos saatavilla on tukipalveluja, niiden 

(neuvontapalvelut, puhelinkeskukset, 

tekninen tuki, välityspalvelut ja 

koulutuspalvelut) on tarvittaessa 

annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen esteettömiä viestintätapoja, jotka 

soveltuvat vammaisille henkilöille ja 

henkilöille, joilla on ikääntymiseen 

liittyvä tai muu toimintarajoite. 

 

Tarkistus  188 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IX JAKSO – B-osa – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) 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 

(e) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 

sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan mukauttaa, 

ja tarvittaessa tarjoamalla esteetön 
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unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa; 

sähköinen vaihtoehto, sekä 

toimintavarmalla tavalla, joka helpottaa 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 

Tarkistus  189 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IX JAKSO – B-osa – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a)  tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien palvelujen 

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. 

 

Tarkistus  190 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – IX JAKSO – B-osa – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen ja teknologioiden kanssa, 

mukaan lukien kuulolaitteet, T-ohjelmat 

(telecoils), sisäkorvaistutteet ja 

kuulemisen apuvälineet; 
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Tarkistus  191 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – X JAKSO – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

ESTEETTÖMYYSVAATIMUKSET 

3 ARTIKLAN 10 KOHDAN 

SOVELTAMISEKSI SILTÄ OSIN KUIN 

ON KYSE RAKENNETUSTA 

YMPÄRISTÖSTÄ, JOSSA TÄMÄN 

DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAAN 

KUULUVIA PALVELUJA TARJOTAAN 

ESTEETTÖMYYSVAATIMUKSET 

3 ARTIKLAN 10 KOHDAN 

SOVELTAMISEKSI SILTÄ OSIN KUIN 

ON KYSE RAKENNETUSTA 

YMPÄRISTÖSTÄ, JOSSA TÄMÄN 

DIREKTIIVIN SOVELTAMISALAAN 

KUULUVIA TUOTTEITA JA 

PALVELUJA TARJOTAAN 

 

Tarkistus  192 

Ehdotus direktiiviksi 

LIITE I – X JAKSO – g kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) palvelun tarjoamisessa käytettävien 

laitteiden ja järjestelyjen käyttö; 

(g) tuotteen tai palvelun tarjoamisessa 

käytettävien laitteiden ja järjestelyjen 

käyttö; 
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Franz Obermayr, Marcus Pretzell 

Dennis de Jong 

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, 
Catherine Stihler 

Pascal Durand, Igor Šoltes 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 


