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PR_COD_1amCom 

 

 

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 ja työllisyyden 

ja sosiaaliasioiden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan sekä 

vetoomusvaliokunnan lausunnot (A8-0000/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

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

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

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 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, käyttämien 

eräiden tuotteiden ja palvelujen 

esteettömyyttä, rajoittavat niiden vapaata 

liikkuvuutta sekä vääristävät toimivaa 

kilpailua sisämarkkinoilla. Muiden 

tuotteiden osalta erot todennäköisesti 

lisääntyvät vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien yleissopimuksen 

(yleissopimus) voimaantulon myötä. 

Tällaisilla esteillä on huomattavia 

vaikutuksia talouden toimijoihin, varsinkin 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-

yritykset). 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Tuotteiden ja palvelujen parempi 

esteettömyys parantaa paitsi vammaisten 

henkilöiden elämää niin myös muiden 

sellaisten henkilöiden elämää, jotka ovat 

pysyvästi tai tilapäisesti 

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 
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direktiivi vastaa yleissopimusta ja jotta 

taataan talouden toimijoille 

oikeusvarmuus. 

Or. en 

Perustelu 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvat tuotteet ja palvelut olisi rajattava 

niihin, jotka on tarkoitettu kuluttajien 

käyttöön. Esimerkiksi yleiskäyttöisten 

tietokonelaitteistojen olisi katettava 

sellaiset tuotteet kuin pöytätietokoneet, 

integroidut pöytätietokoneet, kannettavat 

tietokoneet (mukaan luettuina 

tablettitietokoneet, laattatietokoneet ja 

kannettavat kevytpäätteet), 

pöytäkevytpäätteet, työasemat ja 

kannettavat työasemat. Vastaavasti 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 

pankkipalvelut olisi rajattava niihin, jotka 

on tarkoitettu kuluttajien käyttöön. 

Or. en 

Perustelu 

Tätä direktiiviä ei ole tarkoitettu kattamaan ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja tuotteita tai 

yritysten välisiä palveluja. Tämä oli komission ehdotuksessa epäselvää. 
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Tarkistus  4 

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 tuote tai palvelu 

voidaan luokitella esteettömäksi 

vammaisten osalta, sen olisi täytettävä 3 

artiklassa vahvistetut ja liitteessä I luetellut 

esteettömyysvaatimukset. Verkossa 

toimivaa markkinapaikkaa koskevia 

esteettömyysvaatimuksia olisi myös 

sovellettava 1 artiklan 2 kohdan a–

e alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 

myyntiin verkossa. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiiviehdotuksella pyritään auttamaan jäsenvaltioita saavuttamaan niillä vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti 

olevat esteettömyysvelvoitteet. Yleissopimuksessa viitataan vain ”vammaisiin henkilöihin”. 

Siksi ehdotetaan direktiivin mukauttamista yleissopimukseen ja sen soveltamisalan 

rajoittamista ainoastaan vammaisiin henkilöihin. Se vastaa myös äskettäin hyväksyttyä 

direktiiviä julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvien palvelujen esteettömyyden 

takaamiseksi kyseisen palvelun 

tarjoamisessa käytettävien tuotteiden olisi 

vastaavasti täytettävä tässä direktiivissä 

vahvistetut esteettömyysvaatimukset 

liitteen I ja direktiiviin sisältyvien 

siirtymätoimenpiteiden mukaisesti. 

Or. en 
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Perustelu 

Komission ehdotuksesta ei käy selväksi, että tällä direktiivillä ei esimerkiksi velvoiteta 

pelkästään kaikkia pankkiautomaattien valmistajia huolehtimaan uusien pankkiautomaattien 

esteettömyydestä. Sillä myös velvoitetaan pankit varmistamaan automaattiensa esteettömyys 

tämän direktiivin voimaantulopäivästä lukien. 

 

Tarkistus  6 

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 kaikille 

julkisen sektorin elinten verkkosivustoille. 

Lisäksi siinä vahvistetaan menetelmä, 

jonka avulla seurataan, ovatko 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

mobiilisovellukset mainitussa direktiivissä 

lueteltujen 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 julkisen sektorin elinten 

verkkosivustojen saavutettavuutta 

koskevan direktiivin (EU) 2016/2102 

mukaisiksi. Julkisen sektorin 

verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa 

tapahtuva verkkokauppatoiminta, jota 

direktiivi (EU) 2016/2102 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 ja 

ikääntyneiden osalta. 
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__________________ __________________ 

34 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin 

elinten verkkosivustojen 

saavutettavuudesta COM(2012) 721. 

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 

päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin 

elinten verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten saavutettavuudesta 

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

Or. en 

Perustelu 

Tämä tekninen tarkistus heijastaa julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisivustojen 

esteettömyyttä koskevasta direktiivistä tehtyä lopullista sopimusta sellaisena kuin parlamentti 

ja neuvosto sen hyväksyivät. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Jotkin tässä direktiivissä 

vahvistettujen esteettömyysvaatimusten 

osat ja erityisesti liitteessä I vahvistetut 

tietojen antamiseen liittyvät seikat 

kuuluvat jo liikenteen alalla voimassa 

olevien unionin säädösten 

soveltamisalaan. Näihin säädöksiin 

sisältyvät Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukset (EY) N:o 1371/20071a 

ja (EU) N:o 1300/20141b ja komission 

asetus (EU) N:o 454/20111c 

rautatieliikenteen osalta, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 

181/20111d bussi- ja linja-autoliikenteen 

osalta sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 1177/20101e 

vesiliikenteen osalta. 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 
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ei kuitenkaan kateta, kuten 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, 

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 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). 

Or. en 

Perustelu 

On aiheetonta kattaa tällä direktiivillä esteettömyysvaatimuksia, jotka katetaan jo muulla 

lainsäädännöllä. Se loisi vain oikeudellista epävarmuutta eikä vastaa paremman sääntelyn 
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periaatetta. Jos jotakin näkökohtaa, kuten lentoyhtiöiden verkkosivuja, ei kuitenkaan 

säännellä toisessa unionin säädöksessä, sovelletaan tätä direktiiviä. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

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

vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen 

alalla tämän direktiivin soveltamisalan 

olisi perustuttava matkustajien oikeuksia 

koskevaan nykyiseen lainsäädäntöön. Jos 

tätä direktiiviä ei sovelleta tietyn tyyppisiin 

liikennepalveluihin, jäsenvaltioiden olisi 

voitava kannustaa palveluntarjoajia 

soveltamaan tässä direktiivissä säädettyjä 

asiaankuuluvia esteettömyysvaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 
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Perustelu 

Komission ehdotuksessa ei tehdä päätöstä rakennetun ympäristön sisällyttämisestä 

soveltamisalaan. Ehdotamme tämän säännöksen poistamista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 

halutessaan soveltaa tätä direktiiviä rakennettuun ympäristöön. Ehdotuksen 28 artiklaan on 

sisällytetty uusi kohta, jossa vaaditaan komissiota esittämään kahden vuoden kuluessa 

kertomus sen mahdollisesta sisällyttämisestä. 

 

Tarkistus  10 

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 tai kaikkia palvelevan 

suunnittelun käyttäjien 

esteettömyystarpeet. Tällä direktiivillä ei 

kuitenkaan pitäisi muuttaa noiden 

muiden unionin säädösten säännösten 

pakollista tai vapaaehtoista luonnetta. 

Tällä direktiivillä olisi siten varmistettava, 

että kun esteettömyysvaatimuksia 

käytetään noiden muiden säädösten 

mukaisesti, nämä vaatimukset ovat samat 

kaikkialla unionissa. 

__________________ __________________ 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

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

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). 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää täsmentää, että tällä direktiivillä ei muuteta muiden siinä mainittujen unionin 

säädösten pakollista tai vapaaehtoista luonnetta. Sillä pyritään vain selventämään, mitä 

esteettömyysvaatimukset ovat, kun muissa unionin säädöksissä vaaditaan esteettömyyden 

huomioon ottamista. 

 

Tarkistus  11 

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 

1315/20131a. Tässä direktiivissä säädettyjä 

esteettömyysvaatimuksia olisi myös 

sovellettava joihinkin tuossa asetuksessa 

säännellyn liikenneinfrastruktuurin osiin 

sikäli kuin on kyse tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvista tuotteista ja 

palveluista ja näihin palveluihin liittyvät 

infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö 

on tarkoitettu matkustajien käyttöön. 
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 __________________ 

 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). 

Or. en 

Perustelu 

TEN-T-verkkojen yhteydessä on keskityttävä matkustajiin ja oltava hyvin täsmällisiä siinä, 

mitkä osat ovat mukana ja mitkä eivät, sekä vältettävä lainsäädännön päällekkäisyyttä. 

 

Tarkistus  12 

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. 

Yleissopimuksen mukaan tämä 

lähestymistapa ’tarkoittaa tuotteiden, 

ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen 

suunnittelua sellaisiksi, että kaikki 

ihmiset voivat käyttää niitä 

mahdollisimman laajasti ilman 

mukautuksia tai erikoissuunnittelua’. 

Yleissopimusta vastaavasti ’kaikkia 

palvelevalla suunnittelulla’ [ei pitäisi 

sulkea] pois yksittäisten vammaisryhmien 

mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä’. 
Esteettömyys ei saisi sulkea pois 

kohtuullisten mukauttamistoimien 

toteuttamista, jos sellaista vaaditaan 

kansallisessa tai unionin lainsäädännössä. 

Or. en 

Perustelu 

”Universaalin suunnittelun” tai ”kaikkia palvelevan suunnittelun” määritelmä sopii 
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paremmin tähän kuin 2 artiklaan, koska termiä ei käytetä missään muualla direktiivissä. 

Määritelmiä olisi käytettävä vain määrittelemään termejä, joita käytetään säädöksen 

säädösosassa. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Sen, että tuote tai palvelu kuuluu 

tämän direktiivin soveltamisalaan, ei 

pitäisi johtaa siihen, että tuote tai palvelu 

sisällytetään neuvoston direktiivin 

93/42/ETY1a soveltamisalaan. 

 __________________ 

 1 a Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, 

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, 

lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 

12.7.1993, s. 1). 

Or. en 

Perustelu 

Äskettäin tarkistetun lääkelaitedirektiivin mukaan tuote, joka on suunniteltu vamman 

kompensointiin, on lääkinnällinen laite. Siksi on tarpeen täsmentää, että unionin 

esteettömyyssäädös ei vaikuta lääkelaitedirektiivin soveltamisalaan. Siksi tämän säädöksen 

soveltamisalaan kuuluminen ei aiheuta sitä, että tuote tai palvelu kuuluu myös 

lääkelaitedirektiivin soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  14 

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. Tuon päätöksen 

turvallisuuteen liittyvien säännösten, 
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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). 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(29) Talouden toimijoiden olisi oltava (29) Talouden toimijoiden olisi oltava 



 

PR\1113653FI.docx 17/116 PE597.391v01-00 

 FI 

vastuussa tuotteiden ja palvelujen 

vaatimustenmukaisuudesta sen mukaan, 

mikä on niiden rooli toimitusketjussa, jotta 

voidaan taata korkeatasoinen 

esteettömyyden suoja ja 

oikeudenmukainen kilpailu unionin 

markkinoilla. 

vastuussa tuotteiden ja palvelujen 

vaatimustenmukaisuudesta sen mukaan, 

mikä on niiden rooli toimitusketjussa, jotta 

voidaan taata parempi esteettömyys ja 

oikeudenmukainen kilpailu unionin 

markkinoilla. 

Or. en 

Perustelu 

Komission alkuperäinen ehdotus oli huonosti muotoiltu. Uusi sanamuoto heijastaa 

täsmällisesti direktiivin tavoitetta. 

 

Tarkistus  17 

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 

huomioon yritysten koko ja kyseisen 

tuotannon luonne (pienet sarjat tai muu 

(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. 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 

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 
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kuin sarjatuotanto), eikä niiden pitäisi tässä 

yhteydessä luoda tarpeettomia esteitä pk-

yrityksille eikä laiminlyödä yleisen edun 

suojaamista. 

suojaamista. Lisäksi mikroyrityksiltä ei 

pitäisi niiden koon, voimavarojen ja 

luonteen johdosta vaatia 

esteettömyysvaatimusten noudattamista. 

Or. en 

Perustelu 

Hyvin pieniin yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan pienentämiseksi ja komission päätettyä 

sulkea mikroyritykset kaiken sääntelyn ulkopuolelle, kun niiden sisällyttämisen 

välttämättömyyttä ja suhteellisuutta ei ole osoitettu, ehdotamme niiden jättämistä säädöksen 

soveltamisalan ulkopuolelle. 

 

Tarkistus  18 

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 kyseiset standardit eivät täytä tämän 

direktiivin vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

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 tekniset eritelmät tässä 

direktiivissä asetettuja 

esteettömyysvaatimuksia varten. 

Komission toimivaltaa antaa teknisiä 
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eritelmiä, jotka käsittävät tämän 

direktiivin mukaisuusolettaman, olisi 

kuitenkin tiukasti rajoitettava, koska tuon 

toimivallan käyttö ei noudata 

standardoinnin perusperiaatteita. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää antaa komissiolle valta hyväksyä teknisiä eritelmiä, jos yritykset eivät kykene 

hyväksymään standardia tietyn ajan kuluessa, mutta tätä valtaa olisi tiukasti rajoitettava, 

koska komissio ei ole velvollinen noudattamaan Maailman kauppajärjestön standardoinnin 

alalla tunnustamia periaatteita, joita ovat johdonmukaisuus, läpinäkyvyys, avoimuus, 

yksimielisyys, vapaaehtoinen soveltaminen, riippumattomuus erityiseduista ja tehokkuus 

(”perusperiaatteet”). 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (51 a) Jotta talouden toimijoiden 

tunnistamista koskevien velvoitteiden 

yhteydessä voidaan taata 

suhteellisuusperiaatteen asianmukainen 

noudattaminen, komissiolle olisi 

siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti valta antaa säädöksiä siitä, 

minkä ajan kuluessa talouden toimijoiden 

on voitava tunnistaa kaikki talouden 

toimijat, jotka ovat toimittaneet heille 

tuotetta tai joille he ovat toimittaneet 

tuotetta, sekä antaa suuntaviivoja. Tämä 

aika olisi määriteltävä suhteessa tuotteen 

elinkaareen. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä 

kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa1a vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa Euroopan 



 

PE597.391v01-00 20/116 PR\1113653FI.docx 

FI 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Päätöksen N:o 768/2008/EY liitteen I R7 artiklassa todetaan, että aika olisi määritettävä 

suhteessa tuotteen elinkaareen. Komission ehdotuksessa ei tehdä niin ja ehdotetaan 

kymmenen vuoden jaksoa kaikille tuotteille. Tämä ei vastaa päätöstä, ja esittelijä ehdottaa 

siksi, että komissiolle annetaan valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotta voidaan 

mahdollistaa suurempi joustavuus elinkaareltaan lyhyempien tuotteiden osalta. 

 

Tarkistus  21 

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 2014/24/EY henkilölliseen 

ja aineelliseen soveltamisalaan. Kun 

otetaan huomioon 

muutoksenhakumenettelyihin direktiivien 

2014/24/EU ja 2014/25/EU 

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 

nykyisin sovellettava oikeudellinen kehys, 

nämä alat olisi kuitenkin suljettava tämän 

direktiivin täytäntöönpanon valvontaa ja 

seuraamuksia koskevien säännösten 
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ulkopuolelle. Tällainen poissulkeminen ei 

vaikuta jäsenvaltioilla perussopimusten 

mukaisesti oleviin velvollisuuksiin 

toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet 

unionin lainsäädännön soveltamisen ja 

vaikuttavuuden takaamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Muutoksenhakudirektiiveillä koordinoidaan kansallisia muutoksenhakujärjestelmiä 

määrittämällä yhteiset normit, joilla varmistetaan, että kaikissa EU-maissa on käytettävissä 

nopeat ja tehokkaat muutoksenhakukeinot, kun tarjoajat uskovat, että hankinta on tehty 

epäoikeudenmukaisesti. On vältettävä kaikkia ristiriitoja näiden direktiivien ja tämän 

säädöksen välillä (ks. 25 artiklaan esitetty tarkistus). 

 

Tarkistus  22 

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 

markkinoille tuon päivän jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 53 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (53 b) Jotta palveluntarjoajilla on 

riittävästi aikaa sopeutua tässä 
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direktiivissä vahvistettuihin vaatimuksiin, 

on aiheellista säätää siirtymäajasta, 

jolloin palvelun tarjoamiseen käytettävien 

tuotteiden ei tarvitse täyttää tässä 

asetuksessa vahvistettuja 

esteettömyysvaatimuksia. Kun otetaan 

huomioon pankki-, lippu- ja 

lähtöselvitysautomaattien kustannukset ja 

pitkä elinkaari, on aiheellista säätää, että 

jos tällaisia päätelaitteita käytetään 

palvelun tarjoamiseen, niitä voidaan 

edelleen käyttää niiden taloudellisen 

käyttöiän loppuun tai siihen asti kunnes 

niistä on tehty täydet poistot. 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 53 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (53 c) Jos vaaditun arvioinnin pohjalta 

todetaan, että olisi suhteeton rasitus 

vaatia talouden toimijoilta, että kaikki 

pankki-, lippu- tai lähtöselvitysautomaatit, 

jotka ovat käytettävissä saman palvelun 

tarjoamista varten, täyttävät tässä 

direktiivissä vahvistetut 

esteettömyysvaatimukset, niin 

arvioinnissa olisi myös esitettävä, mikä 

vaatimusten mukaisten laitteiden määrä 

riittäisi varmistamaan kyseisen 

palveluntarjoajan tarjoamien palvelujen 

esteettömyyden. Palveluntarjoajan olisi 

arvioinnissaan otettava huomioon muun 

muassa arvioitu hyöty vammaisille 

henkilöille, mukaan luettuna palvelun 

mahdollistavien muiden keinojen 

saatavuus ja esteettömien laitteiden 

saavutettavuus. 

Or. en 
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Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

-1 artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 artikla 

 Kohde 

 Tämän direktiivin tarkoituksena on 

poistaa ja ehkäistä esteitä, joita 

esteettömyyttä koskevat erilaiset 

vaatimukset aiheuttavat tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja 

palvelujen vapaalle liikkuvuudelle, sekä 

osaltaan edistää sisämarkkinoiden 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä tiettyjen tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyysvaatimusten 

osalta. 

Or. en 

 

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 tuotteisiin, 

jotka saatetaan unionin markkinoille ... 

[six years after the date of entry into force 

of this Directive] jälkeen:  

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät; 

a) kuluttajien käyttöön tarkoitetut 

yleiskäyttöiset tietokonelaitteet ja 

käyttöjärjestelmät; 

Or. en 

Perustelu 

Tällä direktiivillä pyritään kattamaan vain tuotteet ja palvelut, jotka on tarkoitettu kuluttajien 

käyttöön. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) kuluttajapäätelaitteet, joissa on 

puhelinpalveluihin liittyvä kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti; 

c) puhelinpalveluihin liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet; 

Or. en 

Perustelu 

Mihinkään standardointi-/sääntelyasiakirjaan ei sisälly ”kehittyneen 

tietojenkäsittelykapasiteetin” määritelmää. Käsite ei ole käytössä eikä se myöskään ole 

sovelias oikeudellisesta tai tietojenkäsittelyopillisesta näkökulmasta. 

 

Tarkistus  29 

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; 

Or. en 
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Perustelu 

Mihinkään standardointi-/sääntelyasiakirjaan ei sisälly ”kehittyneen 

tietojenkäsittelykapasiteetin” määritelmää. Käsite ei ole käytössä eikä se myöskään ole 

sovelias oikeudellisesta tai tietojenkäsittelyopillisesta näkökulmasta. 

 

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, 

joita tarjotaan ... [six years after the date 

of entry into force of this Directive] 

jälkeen sanotun rajoittamatta 27 a 

artiklan soveltamista:  

Or. en 

 

Tarkistus  31 

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; 

Or. en 

Perustelu 

Mihinkään standardointi-/sääntelyasiakirjaan ei sisälly ”kehittyneen 

tietojenkäsittelykapasiteetin” määritelmää. Käsite ei ole käytössä eikä se myöskään ole 

sovelias oikeudellisesta tai tietojenkäsittelyopillisesta näkökulmasta. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 



 

PE597.391v01-00 26/116 PR\1113653FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) audiovisuaaliset mediapalvelut ja 

niihin liittyvät kuluttajalaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti; 

b) audiovisuaaliset mediapalvelut ja 

niihin liittyvät kuluttajalaitteet; 

Or. en 

Perustelu 

Mihinkään standardointi-/sääntelyasiakirjaan ei sisälly ”kehittyneen 

tietojenkäsittelykapasiteetin” määritelmää. Käsite ei ole käytössä eikä se myöskään ole 

sovelias oikeudellisesta tai tietojenkäsittelyopillisesta näkökulmasta. 

 

Tarkistus  33 

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 

seuraavien seikkojen osalta:  

Or. en 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 i) verkkosivustot, 

mobiililaitepohjaiset palvelut, älykkäät 

lippupalvelut, tosiaikatieto; ja  

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 ii) unionin alueella sijaitsevat 

henkilöliikennepalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät itsepalvelupäätteet sekä 

matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit; 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) pankkipalvelut; d) kuluttajille tarkoitetut 

pankkipalvelut; 

Or. en 

Perustelu 

Tällä direktiivillä pyritään kattamaan vain tuotteet ja palvelut, jotka on tarkoitettu kuluttajien 

käyttöön. 

 

Tarkistus  37 

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; 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta – f alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

f) verkkokauppa. f) verkossa toimivat markkinapaikat, 

jotka on tarkoitettu kuluttajien käyttöön. 

Or. en 

Perustelu 

”Verkkokaupan” käsite on liian epämääräinen. Esittelijä ehdottaa, että käytetään ”verkossa 

toimivan markkinapaikan” käsitettä, joka määriteltiin äskettäin hyväksytyssä direktiivissä 

2016/1148/EU toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien 

turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa. 

 

Tarkistus  39 

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 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/23/EU42, direktiivin 

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

soveltamisalaan ja jotka suunnitellaan tai 

toteutetaan ... [six years after the entry 

into force 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). 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

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

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) niiden ohjelmien valmisteluun ja b) niiden ohjelmien valmisteluun ja 
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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; 

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 ... 

[six years after the entry into force 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 17 

päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta. 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

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

päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta 

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

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) liikenneinfrastruktuuriin Euroopan d) liikenneinfrastruktuuriin Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1315/201346 mukaisesti. 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1315/201346 mukaisesti, kun se 

suunnitellaan tai toteutetaan ... [six years 

after the entry into force of this Directive] 

jälkeen. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan 

vain tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettuihin tuotteisiin ja palveluihin. 

 Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan 

 a)  3 kohdan a alakohdan mukaisiin 

julkisiin hankintoihin, kun noihin 

hankintoihin liittyvät tekniset eritelmät 

julkaistaan tarjouspyynnössä tämän 

direktiivin voimaantulopäivän jälkeen; 

 b) 3 kohdan b alakohdan mukaisiin 

ohjelmiin, jotka hyväksytään tämän 

direktiivin voimaantulopäivän jälkeen, tai 

tällaisia ohjelmia täytäntöönpaneviin 

ohjelma-asiakirjoihin sikäli kuin nuo 

asiakirjat julkaistaan kyseisen päivän 

jälkeen; 

 c)  3 kohdan d alakohdan mukaiseen 

uuteen, kunnostettuun ja parannettuun 

liikenne-infrastruktuuriin, jonka 

suunnittelu tai rakentaminen alkaa tämän 

direktiivin voimaantulopäivän jälkeen. 
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Or. en 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Mikroyritysten poissulkeminen 

 Tätä direktiiviä ei sovelleta 

mikroyrityksiin, jotka valmistavat, tuovat 

tai jakelevat sen soveltamisalaan kuuluvia 

tuotteita ja palveluja. 

Or. en 

Perustelu 

Hyvin pieniin yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan pienentämiseksi ja komission päätettyä 

sulkea mikroyritykset kaiken sääntelyn ulkopuolelle, kun niiden sisällyttämisen 

välttämättömyyttä ja suhteellisuutta ei ole osoitettu, ehdotamme niiden jättämistä säädöksen 

soveltamisalan ulkopuolelle. 

 

Tarkistus  44 

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 

havaittavissa, hallittavissa ja 

ymmärrettävissä sekä heille vakaita; 

Or. en 

Perustelu 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
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The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 

missing in the Commission proposal. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  45 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Termiä ”universaali suunnittelu” ei käytetä direktiivin säädösosassa eikä sitä siten tarvitse 

määritellä tässä artiklassa. Esittelijä on muokannut yhtä johdanto-osan kappaletta 

viittaamaan yleissopimukseen. 

 

Tarkistus  46 

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/EY1a 4 artiklan 1 kohdassa; 
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 ____________________ 

 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). 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 

2006, palveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36–38). 

 

Tarkistus  47 

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; 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

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 

määritelty komission suosituksessa 

2003/361/EY1a; 

 ____________________ 

 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). 
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Or. en 

 

Tarkistus  49 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Palautusten käyttö on poistettu direktiivistä. Määritelmä ei siten ole tarpeen. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) ’verkkokaupalla’ tuotteiden ja 

palvelujen myyntiä verkossa. 

(21) ’verkossa toimivalla 

markkinapaikalla’ digitaalista palvelua, 

joka antaa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2013/11/EU 4 

artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

määritellyille kuluttajille mahdollisuuden 

tehdä verkossa kauppa- tai 

palvelusopimuksia kyseisen direktiivin 4 

artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

määriteltyjen elinkeinonharjoittajien 

kanssa joko verkossa toimivan 

markkinapaikan verkkosivustolla tai 

elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, 

joka käyttää verkossa toimivan 

markkinapaikan tarjoamia 

tietojenkäsittelypalveluja; 

 ____________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä 
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toukokuuta 2013, kuluttajariitojen 

vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä 

asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja 

direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 

(vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua 

koskeva direktiivi) (EUVL L 165, 

18.6.2013, s. 63). 

Or. en 

Perustelu 

”Verkkokaupan” käsite on liian epämääräinen. Esittelijä ehdottaa, että käytetään ”verkossa 

toimivan markkinapaikan” käsitettä, joka määriteltiin äskettäin hyväksytyssä direktiivissä 

2016/1148/EU toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien 

turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa. Määritelmää on hiukan muutettu ottamaan 

huomioon, että tämä direktiivi kattaa vain yrityksen ja asiakkaan väliset suhteet. 

 

Tarkistus  51 

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 

1107/20061a 2 artiklan b–f kohdassa; 

 ____________________ 

 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). 

Or. en 

Perustelu 

Selvyyden vuoksi on aiheellista määritellä, mitä lentoliikenteen henkilöliikennepalveluilla 

tarkoitetaan. Määritelmän tarkoituksena ei ole supistaa komission alun perin ehdottamaa 

soveltamisalaa. 
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Tarkistus  52 

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; 

Or. en 

Perustelu 

Selvyyden vuoksi on aiheellista määritellä, mitä linja-autoliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla tarkoitetaan. Määritelmän tarkoituksena ei ole supistaa komission 

alun perin ehdottamaa soveltamisalaa. 

 

Tarkistus  53 

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 2 

kohdan soveltamisalaan kuuluvia 

palveluja; 

Or. en 

Perustelu 

Selvyyden vuoksi on aiheellista määritellä, mitä rautatieliikenteen henkilöliikennepalveluilla 

tarkoitetaan. Määritelmän tarkoituksena ei ole supistaa komission alun perin ehdottamaa 

soveltamisalaa. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 (21 d) ’vesiliikenteen 

henkilöliikennepalveluilla’ asetuksen 

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

soveltamisalaan kuuluvia palveluja; 

Or. en 

Perustelu 

Selvyyden vuoksi on aiheellista määritellä, mitä vesiliikenteen henkilöliikennepalveluilla 

tarkoitetaan. Määritelmän tarkoituksena ei ole supistaa komission alun perin ehdottamaa 

soveltamisalaa. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Rautateiden henkilöliikenteen 

osalta tämän direktiivin tietojen 

tarjoamiseen liittyvien 

esteettömyysvaatimusten katsotaan 

täyttyvän, kun palvelut noudattavat 

asetuksen (EU) N:o 1371/2007 vastaavia 

säännöksiä. 

Or. en 

Perustelu 

Jos alakohtaisessa lainsäädännössä jo asetetaan vaatimuksia, tällä direktiivillä ei pitäisi 

luoda oikeudellista epävarmuutta. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Rautateiden henkilöliikenteen 

rakennetun ympäristön osalta tämän 

direktiivin esteettömyysvaatimusten 
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katsotaan täyttyvän, kun 

yhteentoimivuutta koskevat tekniset 

eritelmät noudattavat asetuksen (EU) N:o 

1300/2014 vastaavia säännöksiä. 

Or. en 

Perustelu 

Jos alakohtaisessa lainsäädännössä jo asetetaan vaatimuksia, tällä direktiivillä ei pitäisi 

luoda oikeudellista epävarmuutta. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 c. Rautateiden henkilöliikenteen 

osalta tämän direktiivin verkkosivustoihin 

liittyvien esteettömyysvaatimusten 

katsotaan täyttyvän, kun palvelut 

noudattavat asetuksen (EU) N:o 454/2011 

vastaavia säännöksiä. 

Or. en 

Perustelu 

Jos alakohtaisessa lainsäädännössä jo asetetaan vaatimuksia, tällä direktiivillä ei pitäisi 

luoda oikeudellista epävarmuutta. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 d kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 d. 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 
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11 artiklaa. 

Or. en 

Perustelu 

Jos alakohtaisessa lainsäädännössä jo asetetaan vaatimuksia, tällä direktiivillä ei pitäisi 

luoda oikeudellista epävarmuutta. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 6 e kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 e. Meri- ja sisävesiliikenteen 

henkilöliikenteen osalta palvelujen 

esteettömyyteen liittyviä ominaisuuksia ja 

mahdollisuuksia koskevien tietojen 

tarjoamiseen liittyvien tämän direktiivin 

esteettömyysvaatimusten katsotaan 

täyttyvän, kun palvelut noudattavat 

asetuksen (EU) N:o 1177/2010 9 artiklaa. 

Or. en 

Perustelu 

Jos alakohtaisessa lainsäädännössä jo asetetaan vaatimuksia, tällä direktiivillä ei pitäisi 

luoda oikeudellista epävarmuutta. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Verkkokaupan on täytettävä 

liitteessä I olevassa VIII jaksossa 

vahvistetut vaatimukset. 

9. Verkossa toimivan 

markkinapaikan on täytettävä liitteessä I 

olevassa VIII jaksossa vahvistetut 

vaatimukset. 

Or. en 
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Perustelu 

”Verkkokaupan” käsite on liian epämääräinen. Esittelijä ehdottaa, että käytetään ”verkossa 

toimivan markkinapaikan” käsitettä, joka määriteltiin äskettäin hyväksytyssä direktiivissä 

2016/1148/EU toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien 

turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa. 

 

Tarkistus  61 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa ei tehdä päätöstä rakennetun ympäristön sisällyttämisestä 

soveltamisalaan. Ehdotamme tämän säännöksen poistamista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 

halutessaan soveltaa tätä direktiiviä rakennettuun ympäristöön. Ehdotuksen 28 artiklaan on 

sisällytetty uusi kohta, jossa vaaditaan komissiota esittämään kahden vuoden kuluessa 

kertomus sen mahdollisesta sisällyttämisestä. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot eivät saa Jäsenvaltiot eivät saa 
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esteettömyysvaatimuksiin liittyvistä syistä 

estää tämän direktiivin vaatimukset 

täyttävien tuotteiden ja palvelujen 

asettamista saataville markkinoilla 

alueellaan. 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Talouden toimijat käyttävät tuotteiden palautuksia tai markkinavalvontaviranomaiset vaativat 

niitä, kun tuote saattaa muodostaa vaaran kuluttajien turvallisuudelle tai olla ympäristölle 

haitallinen. Esteelliset tuotteet eivät kuulu näihin ryhmiin. Jos valmistaja ei kuitenkaan 

noudata tätä lainsäädäntöä, häneen voidaan kohdistaa seuraamuksia tai häneltä voidaan 

vaatia markkinoilta poistamisen kaltaisia korjaavia toimenpiteitä. Velvollisuus pitää jakelijat 

ajan tasalla valituksista vaikuttaa aiheettomalta, kun on kyse tuotteiden esteettömyydestä. Se 

on mielekästä vain turvallisuuteen ja ympäristöhaittoihin liittyvissä tapauksissa. 

 

Tarkistus  64 

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 

8. Valmistajien, jotka katsovat tai 

joilla on syytä olettaa, ettei niiden 

markkinoille saattama tuote ole tämän 
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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. 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  65 

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 täyttävät 3 artiklassa tarkoitetut 

vaatimukset. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 
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Tarkistus  66 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 7 kohta 

 

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 sekä pidettävä jakelijat ajan 

tasalla kaikesta tällaisesta seurannasta. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 
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Tarkistus  68 

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 3 artiklassa 

tarkoitettujen vaatimusten 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. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  69 

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 

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 

silloin, kun tuote ei ole tämän direktiivin 
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ilmoitettava asiasta valmistajalle ja 

markkinavalvontaviranomaisille. 

mukainen, jakelijan on ilmoitettava asiasta 

valmistajalle ja 

markkinavalvontaviranomaisille. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  70 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 
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Tarkistus  71 

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 tarkoitetut vaatimukset. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  72 

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 ajan siitä, kun tuote on toimitettu 

niille tai kun ne ovat toimittaneet tuotteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 23 a artiklan 

mukaisesti tämän artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun ajan määrittämiseksi. Tämä 

aika on määriteltävä suhteessa tuotteen 

elinkaareen. 

Or. en 

Perustelu 

Perustelu: Päätöksen N:o 768/2008/EY liitteen I R7 artiklassa todetaan, että aika olisi 

määritettävä suhteessa tuotteen elinkaareen. Komission ehdotuksessa ei tehdä niin ja 

ehdotetaan kymmenen vuoden jaksoa kaikille tuotteille. Tämä ei vastaa päätöstä, ja esittelijä 

ehdottaa siksi, että komissiolle annetaan valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotta voidaan 

mahdollistaa suurempi joustavuus elinkaareltaan lyhyempien tuotteiden osalta. 

 

Tarkistus  74 

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 kirjallisesti ja 

suullisesti, myös siten, että ne ovat 

esteettömästi vammaisten henkilöiden 

saatavilla. Palveluntarjoajien on 

säilytettävä tietoja niin kauan kuin 

asianomaista palvelua tarjotaan. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiiviehdotuksella pyritään auttamaan jäsenvaltioita saavuttamaan niillä vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti 

olevat esteettömyysvelvoitteet. Yleissopimuksessa viitataan vain ”vammaisiin henkilöihin”. 

Siksi ehdotetaan direktiivin mukauttamista yleissopimukseen ja sen soveltamisalan 
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rajoittamista ainoastaan vammaisiin henkilöihin. Se vastaa myös äskettäin hyväksyttyä 

direktiiviä julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) palvelun tarjoamisessa 

käytettävien infrastruktuurin ja tuotteiden 

elinkaari. 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Komissio antaa 1 ja 2 kohdan 

täytäntöönpanoa varten tämän direktiivin 

täydentämiseksi 23 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 

kaikkia tämän direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvia tuotteita ja palveluja koskevat 

suuntaviivat. Komissio antaa 

ensimmäisen tällaisen delegoidun 

säädöksen, joka kattaa kaikki tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 

tuotteet ja palvelut viimeistään ... [one 

year after the date of entry into force of 

this Directive]. 

Or. en 

Perustelu 

Jotta voidaan tarjota lisää oikeusvarmuutta valmistajille, joiden on käytettävä poikkeusta, 

komissio esittää tulkitsevia suuntaviivoja. 
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Tarkistus  77 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Pk-yritykset vapautetaan 6 

kohdassa vahvistetusta 

ilmoitusvaatimuksesta, mutta niiden on 

asianomaisen 

markkinavalvontaviranomaisen 

pyynnöstä kyettävä toimittamaan asiaa 

koskevat asiakirjat. 

Or. en 

Perustelu 

Pk-yritysten sääntelytaakan vähentämiseksi tarvitaan suojalauseke. Sillä varmistetaan 

vaatimusten suhteellisuus pienten yritysten kannalta. 
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Tarkistus  79 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. 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 ... 

[two years after the date of entry into 

force of this Directive]. 

Or. en 

Perustelu 

Ilmoitusmenettelyn helpottamiseksi komission on valmisteltava yhtenäinen malli, jota 

valmistajat voivat käyttää kaikkialla unionissa. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a.  Komissio pyytää asetuksen (EU) 

N:o 1025/2012 10 artiklan mukaisesti 

yhtä tai useampaa eurooppalaista 

standardointielintä laatimaan 

yhdenmukaistettuja standardeja kutakin 3 

artiklassa tarkoitettua 

esteettömyysvaatimusta varten. Komissio 

antaa ensimmäisen tällaisen 

täytäntöönpanosäännöksen viimeistään ... 

[two years after the date of entry into 

force of this Directive]. 

Or. en 
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Tarkistus  81 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yhteiset tekniset eritelmät Tekniset eritelmät 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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 

tämän direktiivin 24 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

1. Jos viitettä yhdenmukaistettuihin 

standardeihin ei ole julkaistu, mutta 

aikaisintaan kahden vuoden kuluttua 

siitä, kun yhdelle tai useammalle 

eurooppalaiselle standardointijärjestölle 

on esitetty tällaisten yhdenmukaistettujen 

standardien laatimista koskeva pyyntö, 

komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

vahvistetaan tekniset eritelmät, jotka 

täyttävät 3 artiklassa tarkoitetut 

esteettömyysvaatimukset. Kyseiset 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

tämän direktiivin 24 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 
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Directive: "technical specifications". 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jos viitettä yhdenmukaistettuihin 

standardeihin ei ole julkaistu, tuotteiden 

ja palvelujen, jotka ovat 1 kohdassa 

tarkoitettujen teknisten eritelmien tai 

niiden osien mukaisia, on katsottava 

olevan kyseisten teknisten eritelmien tai 

niiden osien kattamien, 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukaisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

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. 

2. Niitä tuotteita ja palveluja, jotka 

ovat 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten 

eritelmien tai niiden osien mukaisia, on 

pidettävä kyseisten teknisten eritelmien tai 

niiden osien kattamien 3 artiklassa 

tarkoitettujen esteettömyysvaatimusten 

mukaisina. 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jos tuotteeseen sovelletaan 

useampia unionin säädöksiä, joissa 

edellytetään EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien 

kyseisten unionin säädösten osalta 

laaditaan yksi ainoa EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 

mainittava kyseisten säädösten 

tunnistetiedot, mukaan lukien niiden 

julkaisuviitteet. 

3. Jos tuotteeseen sovelletaan 

useampia unionin säädöksiä, joissa 

edellytetään EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien 

kyseisten unionin säädösten osalta 

laaditaan yksi EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutus. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 

mainittava kyseisten säädösten 

tunnistetiedot, mukaan lukien niiden 

julkaisuviitteet. 

Or. en 

Perustelu 

Muiden vaatimusten tavoin valmistajalla olisi voitava olla yksi 

vaatimustenmukaisuusvakuutus useaa säädöstä varten. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus direktiiviksi 

17 a artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a.  Jos tuote on tässä direktiivissä 

säädettyjen esteettömyysvaatimusten 

vastainen, se ei muodosta asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 20 artiklassa tarkoitettua 

vakavaa riskiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Menettely sellaisten tuotteiden osalta, jotka 

aiheuttavat esteettömyyteen liittyvän 

Menettely sellaisten tuotteiden osalta, jotka 

eivät ole tämän direktiivin mukaisia 
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riskin kansallisella tasolla kansallisella tasolla 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  88 

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 

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 vaatimukset. Asianomaisten 

talouden toimijoiden on tehtävä 

täysimittaista yhteistyötä 

markkinavalvontaviranomaisten kanssa. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  89 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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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 

vaatimustenvastaisuuden luonteesta 

riippuen kaikkiin tarvittaviin korjaaviin 

toimenpiteisiin tuotteen saattamiseksi 

kyseisten vaatimusten mukaiseksi tai sen 

vetämiseksi pois sen mukaan, mitä ne ovat 

määränneet. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 4 kohta 

 

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. 

Or. en 
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Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  91 

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, siihen 

liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden 

luonteen ja toteutettujen kansallisten 

toimenpiteiden luonteen ja keston 

määrittämistä varten, sekä asianomaisen 

talouden toimijan esittämät perustelut. 

Markkinavalvontaviranomaisten on 

erityisesti ilmoitettava, johtuuko 

vaatimustenvastaisuus 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuoto liittyy uudessa lainsäädäntökehyksessä käytettyyn sanamuotoon. Uuden 

lainsäädäntökehyksen turvallisuuteen liittyviä säännöksiä on mukautettava tähän direktiiviin 

sopiviksi. Tuote, joka ei ole vammaisten henkilöiden kannalta esteetön, ei aiheuta riskiä. Se ei 

ole direktiivin mukainen. 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) vahvistettaessa 

esteettömyysvaatimuksia sellaisten 

sosiaalisten ja laadullisten perusteiden 

yhteydessä, jotka toimivaltaiset 

Poistetaan. 
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viranomaiset ovat vahvistaneet 

tarjousmenettelyissä, jotka koskevat 

asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisia 

rautateiden ja maanteiden julkisia 

henkilöliikennepalveluja; 

Or. en 

Perustelu 

Yleispalvelua koskevassa sääntelyssä mainitaan sosiaaliset perusteet. Siinä yhteydessä sillä ei 

tarkoiteta esteettömyyttä. Siksi tässä direktiivissä ei pitäisi puuttua yleispalveluja koskevaan 

sääntelyyn. Tämä ei selkeyttäisi tilannetta loppukäyttäjän kannalta. 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio antaa 1 kohdan 

täytäntöönpanoa varten suuntaviivoja, 

jotka kattavat kaikki tämän direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ja 

palvelut viimeistään ... [one year after the 

date of entry into force of this Directive]. 

Or. en 

Perustelu 

Jotta voidaan tarjota lisää oikeusvarmuutta valmistajille, joiden on käytettävä poikkeusta, 

komissio esittää tulkitsevia suuntaviivoja. 

 

Tarkistus  94 

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 

4. Jos toimivaltainen viranomainen on 

soveltanut 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyä 

poikkeusjärjestelyä tiettyyn tuotteeseen tai 

palveluun, sen on komission pyynnöstä 

esitettävä 3 kohdassa tarkoitettu arviointi. 
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kohdassa tarkoitettu arviointi. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivin ei pitäisi muodostaa taakkaa toimivaltaisille viranomaisille, kun sen lisäarvoa ei 

ole osoitettu. 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. 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 ... 

[two years after entry into force of this 

Directive]. 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus direktiiviksi 

VII luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA JA 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 
DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET, 

TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA JA 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 

Or. en 
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Tarkistus  97 

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 tämän 

direktiivin voimaantulopäivästä 

määräämättömäksi ajaksi 10 artiklan 2 a 

kohdassa ja 12 artiklan 5 a kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

 3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 

2 a kohdassa ja 12 artiklan 5 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 ja 12 artiklan 5 a kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
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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. 

Or. en 

Perustelu 

Päätöksen N:o 768/2008/EY liitteen I R7 artiklassa todetaan, että aika olisi määritettävä 

suhteessa tuotteen elinkaareen. Komission ehdotuksessa ei tehdä niin ja ehdotetaan 

kymmenen vuoden jaksoa kaikille tuotteille. Tämä ei vastaa päätöstä, ja esittelijä ehdottaa 

siksi, että komissiolle annetaan valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotta voidaan 

mahdollistaa suurempi joustavuus elinkaareltaan lyhyempien tuotteiden osalta. 

 

Tarkistus  98 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 

siitä, että tämän direktiivin noudattamisen 

varmistamiseksi on olemassa riittävät ja 

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 

siitä, että on olemassa riittävät ja tehokkaat 

keinot varmistamaan, että talouden 
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tehokkaat keinot. toimijat noudattavat tätä direktiiviä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään tekstiä. 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tämä artikla ei koske sopimuksia, 

joihin sovelletaan direktiivejä 2014/24/EU 

ja 2014/25/EU. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivien 2014/24/EU ja 2014/25/EU (hankinnat) mukaan ottaminen olisi liian kattavaa ja 

loisi oikeudellista epävarmuutta. 

 

Tarkistus  101 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Toimenpiteitä toteutettaessa on tärkeää ottaa huomioon vaatimustenvastaisuuden vakavuus ja 

vaikutus. 
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Tarkistus  102 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus direktiiviksi 

27 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 27 a artikla 

 Siirtymätoimenpiteet 

 1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä .... 

[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. 

 2.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että 

itsepalvelupäätteet, joita palveluntarjoajat 

laillisesti käyttivät palvelujen 

tarjoamiseen ennen ... [six years after the 

date of entry into force of this Directive], 

voidaan edelleen käyttää vastaavien 

palvelujen tarjoamiseen niiden 

taloudellisen käyttöiän loppuun tai siihen 

asti kunnes niistä on tehty täydet poistot. 
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Or. en 

Perustelu 

Koska periaatteena on, että tätä direktiiviä olisi sovellettava vain uusiin tuotteisiin ja 

palveluihin, ehdotamme, että palveluntarjoajia ei vaadita tekemään kaikista tuotteistaan 

esteettömiä tämän direktiivin voimaantulosta lähtien vaan että niille annetaan viiden vuoden 

siirtymäaika. Itsepalvelupäätteet voivat olla kalliita. Siksi ehdotetaan, että palveluntarjoajille 

annetaan mahdollisuus käyttää niitä elinkaaren loppuun asti. 

 

Tarkistus  104 

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 ... [two years 

after the application of this Directive] 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 

sekä alueiden komitealle kertomuksen 

siitä, onko aiheellista ulottaa tämän 

direktiivin soveltamisala rakennettuun 

ympäristöön. Komissio antaa viimeistään 

... [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. 

Or. en 

Perustelu 

Rakennettua ympäristöä koskeva säännös on korvattu tällä velvollisuudella esittää kertomus. 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – 1 jakso – A kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 A.  Käyttöjärjestelmät 

 1.  Jotta vammaiset henkilöt voivat 
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käyttää palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

kyseisten palvelujen tarjonnassa on 

täytettävä C kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

 (a)  tiedot kyseisten palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja -

järjestelyistä; 

 (b)  sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

verkkosivustot. 

Or. en 

Perustelu 

Käyttöjärjestelmiä tarjotaan nykyään yhä enenevässä määrin palveluna. Se, mikä 

aikaisemmin oli yrityksen tiloihin asennettuja laitteita, on pian rajojen yli tarjottavaa 

palvelua, mikä osoittaa, että palvelut voivat joissakin tapauksissa korvata tuotteet. Ne eroavat 

nyt monella tapaa tuotteista. Niitä esimerkiksi päivitetään säännöllisesti ja vaivattomasti 

eivätkä ne ole staattisia. Siksi ei olisi järkevää kohdella käyttöjärjestelmiä tässä direktiivissä 

tuotteina. 

 

Tarkistus  106 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – B kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 B.  Yleiskäyttöiset tietokonelaitteet  

Or. en 

Perustelu 

Uudelleenjärjestely on tarpeen, kun käyttöjärjestelmät luokitellaan palveluiksi. 

 

Tarkistus  107 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 1 kohta – johdanto-osa 
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Komission teksti Tarkistus 

1.  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.  Jotta vammaiset ja ikääntyneet 

henkilöt voivat käyttää tuotteita 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa siten, että 

täytetään C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset. 

Tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen 

on katettava: 

Or. en 

Perustelu 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.  

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  108 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 1 kohta – a–f 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);  

(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); 
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(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; 

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

Or. en 

 

Tarkistus  109 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[.....] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – C kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 C.  Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 
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 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 

puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 
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vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 

varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 

käytetään. 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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Tarkistus  111 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – II jakso – 1 kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  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.  Jotta vammaiset ja ikääntyneet 

henkilöt voivat käyttää tuotteita 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa siten, että 

täytetään 1 a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  112 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – II jakso – 1 kohta – a–d 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); 

(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; 

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

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – II jakso – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a.  Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 

 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 
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käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 

puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 

vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 
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varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 

käytetään. 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  114 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – II jakso – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – 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 vammaiset henkilöt voivat 

käyttää palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

kyseisten palvelujen tarjonnassa on 

täytettävä B a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

(a)  varmistetaan, että palvelun (a)  palveluntarjoajien kyseisen 
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tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat B 

kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

palvelun tarjoamisessa käyttämät tuotteet 

B kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajalaitteet” vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti; 

(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;  

(c)  sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

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; 

 

(d)  annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(d)  tiedot, joilla edistetään 

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. 

Or. en 
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Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  116 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – B kohta – 1. kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  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.  Jotta vammaiset ja ikääntyneet 

henkilöt voivat käyttää tuotteita 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa siten, että 

täytetään B a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  117 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – B kohta – 1 kohta – a–f alakohta 
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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); 

(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 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  118 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  119 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 B a. Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 

 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 
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on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 

puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 

vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 

varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 
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käytetään. 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  120 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – 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 vammaiset henkilöt voivat 

käyttää palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

kyseisten palvelujen tarjonnassa on 

täytettävä B a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

(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 

B kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet” vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti; 

(b)  annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b)  tiedot 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, 
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joka ei ole tekstimuotoinen,  

(iii)  annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, c 

kohdan mukaisesti;  

(c)  sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

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. 

 

(d)  annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(d)  tiedot, joilla edistetään 

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. 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  121 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B kohta – 1 kohta – johdanto-osa 
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Komission teksti Tarkistus 

1.  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.  Jotta vammaiset ja ikääntyneet 

henkilöt voivat käyttää tuotteita 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa siten, että 

täytetään B a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  122 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B kohta – 1 kohta – a–d 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); 

(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, (c)  ohjeet tuotteen käyttöä, asennusta, 
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huoltoa, varastointia ja hävittämistä varten; 

ohjeiden on täytettävä seuraavat 

vaatimukset:  

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; 

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

Or. en 

 

Tarkistus  123 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B kohta – 2 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I Vjakso – B a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 B a.  Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 
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 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 

puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 
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vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j)  Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 

varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 

käytetään. 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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Tarkistus  125 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – 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 vammaiset henkilöt voivat 

käyttää palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

kyseisten palvelujen tarjonnassa on 

täytettävä D a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

(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, c 

kohdan mukaisesti;  

(b)  sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

verkkosovellukset; 

(b)  tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka helpottaa 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

 

(c)  otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

(c)  toiminnot, käytännöt, politiikat, 

menettelyt ja muutokset, jotka liittyvät 

niiden palveluiden toteuttamiseen, joilla 
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palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

pyritään vastaamaan vammaisten 

henkilöiden tarpeisiin; 

 (c a)  mobiililaitepohjaiset palvelut, 

älykkäät lippupalvelut ja 

tosiaikatietojärjestelmät. 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  126 

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 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa.  

 

Or. en 
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Tarkistus  127 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – C kohta – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

C.  Mobiililaitepohjaiset palvelut, 

älykkäät lippupalvelut ja 

tosiaikatietojärjestelmät 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – 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:  

Poistetaan. 

(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 
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ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka helpottaa 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D kohta – 1 kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  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.  Jotta vammaiset ja ikääntyneet 

henkilöt voivat käyttää tuotteita 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa siten, että 

täytetään D a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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Tarkistus  130 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D kohta – 1 kohta – a–d 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); 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D kohta – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  132 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 D a. Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 

 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 

puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 
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 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 

vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 

varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 

käytetään. 

Or. en 

Perustelu 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 
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be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus  133 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – 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 vammaiset henkilöt voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä D a kohdan 

mukaiset toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset, joihin sisältyvät: 

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

esteettömiä D kohdassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti; 

(a) palveluntarjoajien kyseisen palvelun 

tarjoamisessa käyttämät tuotteet D 

kohdassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti; 

(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;  

(c) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

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 
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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) toiminnot, käytännöt, politiikat, 

menettelyt ja muutokset, jotka liittyvät 

niiden palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

henkilöiden tarpeisiin; 

 (d a) mobiililaitepohjaiset pankkipalvelut. 

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – B kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Pankkipalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät verkkosivustot 

Poistetaan. 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja ikääntyneet, 

voivat käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, palvelujen 

tarjonnassa on otettava huomioon 

seuraavat esteettömyysseikat: 

 

(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.  

 

Or. en 
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Tarkistus  135 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – C kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

C. Mobiililaitepohjaiset pankkipalvelut 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) 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,  

 

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.  

 

Or. en 
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Tarkistus  136 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – D kohta – 1 kohta – a–d 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); 

(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. 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D kohta – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[....] Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  138 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 D a. Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 

 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 
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puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 

vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 

varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 

käytetään. 

Or. en 
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Tarkistus  139 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – 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 vammaiset henkilöt voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä B a kohdan 

mukaiset toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset, joihin sisältyvät: 

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat B 

kohdassa ”Tuotteet” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(a) palveluntarjoajien kyseisen palvelun 

tarjoamisessa käyttämät tuotteet B 

kohdassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti; 

(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;  

(c) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

verkkosovellukset ja sähkökirjojen 

lukulaite; 

(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 
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teknologioiden kanssa; 

(d) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(d) esteettömät tiedot, 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. 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – B kohta – 1 kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. 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. Jotta vammaiset ja ikääntyneet henkilöt 

voivat käyttää tuotteita kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

siten, että täytetään B a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – B kohta – 1 kohta – a–f 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); 

(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. 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – B kohta – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  143 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – B a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 B a. Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 

 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 
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puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 

vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 

varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 

käytetään. 

Or. en 
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Tarkistus  144 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VIII jakso – 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 vammaiset henkilöt voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä A a kohdan 

mukaiset toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset, joihin sisältyvät: 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) 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, b 

kohdan mukaisesti;  

(b) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosivustot ja 

verkkosovellukset. 

(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. 

 

Or. en 
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Tarkistus  145 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VII jakso – Aa kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 A a. Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 

 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien 

erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 
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puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä 

tai voimalla 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 

vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 

varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 

käytetään. 

Or. en 
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Tarkistus  146 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. 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. Jotta vammaiset ja ikääntyneet henkilöt 

voivat käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa siten, että 

täytetään A a kohdan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa – 1 kohta – johdanto-osa 

 

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); 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii) ymmärrettäviä,  

(iii) havaittavissa,  

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Ehdotus direktiiviksi 

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

(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; 

 

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 2 

kohdan mukaisesti; 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste); 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin, 2 kohdan mukaisesti; 

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; 

Or. en 
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Tarkistus  151 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A osa– 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A a osa (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 A a osa – Toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset 

 (a) Käyttö ilman näkökykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä näkökykyä. 

 (b) Käyttö rajoitetulla näkökyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jonka avulla rajoitetun 

näkökyvyn käyttäjät voivat paremmin 

hyödyntää sitä. 

 (c) Käyttö ilman värien erottamiskykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjältä 

värien erottamiskykyä. 

 (d) Käyttö ilman kuulokykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 
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käyttötapa, joka ei edellytä kuulokykyä. 

 (e) Käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan auditoriset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, johon liittyy tehostettuja 

ääniominaisuuksia. 

 (f) Käyttö ilman puhekykyä 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käyttäjiltä puheen tuottoa, on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, joka ei edellytä käyttäjiltä 

puheen tuottoa. 

 (g) Käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä tai 

voimalla 

 Jos tieto- ja viestintätekniikka edellyttää 

käsien käyttöä, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jonka ansiosta 

käyttäjät voivat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa toteuttamalla 

vaihtoehtoisia toimia, jotka eivät edellytä 

käsien käyttöä tai käsivoimia. 

 (h) Käyttö rajoitetulla ulottuvuudella 

 Jos tieto- ja viestintätekniset tuotteet ovat 

tuettomia tai asennettuja, niiden 

käyttölaitteiden on oltava kaikkien 

käyttäjien ulottuvilla. 

 (i) Valonherkkyyskohtauksien riskin 

minimointi 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan visuaaliset käyttötavat, 

on mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jolla minimoidaan 

valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus. 

 (j) Käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä 

 Tieto- ja viestintätekniikalla on 

mahdollistettava vähintään yksi 

käyttötapa, jota on sen ominaisuuksien 

vuoksi yksinkertaisempi ja helpompi 

käyttää. 

 (k) Yksityisyys 

 Jos tieto- ja viestintätekniikalla 

mahdollistetaan esteettömyyden 
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varmistaminen, on mahdollistettava 

vähintään yksi käyttötapa, jolla 

ylläpidetään käyttäjien yksityisyyttä, kun 

esteettömyyden mahdollistavia tieto- ja 

viestintätekniikan ominaisuuksia 

käytetään. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella suojellaan innovointia unionissa. Direktiivillä oli tarkoitus vain luetella 

asiat, joiden on oltava esteettömiä, eikä määrätä miten se pitää tehdä. Näin ollen 

esteettömyysvaatimukset piti määritellä ainoastaan toiminnallisella tasolla. Komission 

alkuperäinen ehdotus sisältää kuitenkin joitakin teknisiä vaatimuksia, jotka oli sitten 

poistettava. Uusi toiminnallisten vaatimusten luettelo kestää tulevaisuuteen ja vastaa 

esteetöntä tieto- ja viestintäteknologiaa koskevaa ensimmäistä eurooppalaista standardia (EN 

301 549). Kunkin toiminnallisen vaatimuksen tueksi olisi esitettävä yhdenmukaistettu 

standardi. 

 

Tarkistus  153 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – B osa – 1 kohta – johdanto-osa 

 

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 vammaiset henkilöt voivat 

käyttää palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

kyseisten palvelujen tarjonnassa on 

täytettävä A a osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, joihin sisältyvät: 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tehdään esteettömäksi palvelun 

tarjonnassa käytettävä rakennettu 

(a) palvelun tarjonnassa käytettävä 

rakennettu ympäristö, mukaan lukien 



 

PE597.391v01-00 110/116 PR\1113653FI.docx 

FI 

ympäristö, mukaan lukien 

liikenneinfrastruktuuri, C osan mukaisesti, 

rajoittamatta sellaisen kansallisen ja 

unionin lainsäädännön soveltamista, jolla 

suojellaan taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita kansallisaarteita; 

liikenneinfrastruktuuri, C osan mukaisesti, 

rajoittamatta sellaisen kansallisen ja 

unionin lainsäädännön soveltamista, jolla 

suojellaan taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita kansallisaarteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  155 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – B osa – 1 kohta – b alakohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) tehdään esteettömiksi palvelun 

tarjoamisen edellyttämät järjestelyt, 

mukaan lukien kulkuvälineet, ja laitteet, 

seuraavasti: 

(b) palvelun tarjoamisen edellyttämät 

järjestelyt, mukaan lukien kulkuvälineet, ja 

laitteet, seuraavasti: 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – B osa – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) tietojen on oltava saatavilla eri 

tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  157 

Ehdotus direktiiviksi 

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

(iii) tarjotaan vaihtoehtoja visuaaliselle 

sisällölle, joka ei ole tekstimuotoinen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

esteettömiä A osassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti; 

(c) palvelun tarjoamiseksi käytettävät 

tuotteet A osassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  159 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(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 
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kohdan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

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 unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  161 

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) tiedot, joilla edistetään 

täydentävyyttä avustavien palvelujen 

kanssa; 

Or. en 
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Tarkistus  162 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

(g) toiminnot, käytännöt, politiikat, 

menettelyt ja muutokset, jotka liittyvät 

niiden palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – X jakso  

 

Komission teksti Tarkistus 

[...]  Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa ei tehdä päätöstä rakennetun ympäristön sisällyttämisestä 

soveltamisalaan. Ehdotamme tämän säännöksen poistamista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 

halutessaan soveltaa tätä direktiiviä rakennettuun ympäristöön. Ehdotuksen 28 artiklaan on 

sisällytetty uusi kohta, jossa vaaditaan komissiota esittämään kahden vuoden kuluessa 

kertomus sen mahdollisesta sisällyttämisestä. 
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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 estämällä uusien esteiden syntyminen, jota saattaa 

tapahtua, kun jäsenvaltiot noudattavat velvoitteita, joita niillä on vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, 

mukaisesti. 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 kansainväliseen kontekstiin. 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 vammaisiin tai raskaana oleviin. On todella osoitettu, 

että tuotteiden ja palvelujen parempi esteettömyys parantaa muidenkin ihmisten kuin vain 

vammaisten 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 televiestintäpalveluja 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 
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riittävästi kattaa säännöstössä, esittelijä ehdottaa myös näiden säännösten siirtämistä viimeksi 

mainittuun. 

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, tämä lainsäädäntö ei muodosta täydentävää kerrosta. 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 tuotteiden palautuksia 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 tätä 

todellisuutta vastaavasti. 

 

”Pienet ensin” 

Mikroyritykset eivät pystyisi selviämään 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 käyttö 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/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=en
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Meidän 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 käyttää 12 ja 22 artiklaa. 

 

Loppuhuomautukset 

Esittelijä kannattaa täysin komission tavoitetta, jolla pyritään parantamaan esteettömyyttä 

vammaisten henkilöiden kannalta. Yhteismarkkinat muodostavat tämän ehdotuksen perustan. 

Kun poistetaan rajoituksia ja vältetään tulevia esteitä, yhtenäismarkkinat 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.  

 

 


