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7.9.2017 A8-0188/290 

Tarkistus  290 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – A osa  

 

 

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: 

Jotta vammaiset voivat käyttää palveluja 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä I jakson C osan 

mukaiset toiminnallista suorituskykyä 

koskevat vaatimukset, ja siihen on 

sisällyttävä seuraavat: 

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet 

ovat esteettömiä B kohdassa 

”Asiaan liittyvät kuluttajalaitteet, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti” 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti; 

(a) varmistetaan, että palveluntarjoajien 

kyseisen palvelun tarjoamisessa 

käyttämät tuotteet ovat tämän jakson 

B osassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaiset; 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) esitetään tiedot kyseisten palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista 

ja -järjestelyistä myös sähköisissä 

ohjelmaoppaissa; 
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(i) tietosisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka 

voidaan esittää eri tavoin ja 

useamman kuin yhden aistikanavan 

kautta, 

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, c kohdan 

mukaisesti; 

 

(c) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa; 

(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) tarjotaan mobiili- ja 

televisiolaitepohjaisia sovelluksia; 

 (d a) annetaan tietoja, joilla edistetään 

täydentävyyttä avustavien palvelujen 

kanssa; 
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(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin. 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

tarpeisiin, esimerkiksi 

varmistamalla seuraavat seikat: 

 (i) kuuroille ja huonokuuloisille 

tarkoitettu tekstitys, joka 

synkronoidaan hyvin siihen liittyvän 

videon kanssa siten, että tekstitys on 

luettavissa, täsmällistä ja kattavaa, 

jotta se käytännössä vastaa 

äänitietoja. Tähän kuuluvat 

laatueritelmät, jotka kattavat 

ainakin kirjasinlajin ja -koon, 

kontrastin ja värien käytön sekä 

mahdollisuuksien mukaan 

tarvittavat vaatimukset, joilla 

varmistetaan, että tekstitys on 

käyttäjien säädettävissä; 

 (ii) kuvailutulkkaus ja puhuttu tekstitys 

on synkronoitu hyvin videon kanssa. 

Tähän kuuluvat laatueritelmät, 

jotka liittyvät äänijärjestelyihin ja 

selostuksen ja tekstityksen 

selkeyteen sekä tarvittavat 

vaatimukset, joilla varmistetaan, 

että mainitut ominaisuudet ovat 

käyttäjän säädettävissä; 
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 (iii) viittomakielinen tulkkaus, joka on 

täsmällistä ja kattavaa, jotta se 

käytännössä vastaa äänitietoja. 

Tähän kuuluu tulkeille asetettavien 

ammatillisten vaatimusten sekä 

viittomisen esittämistapaa koskevien 

laatueritelmien laatiminen. 

Teknisten mahdollisuuksien 

mukaan olisi hyväksyttävä 

vaatimuksia, joilla varmistetaan, 

että viittomisen esittäminen on 

käyttäjien säädettävissä. 

Or. en 
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Tarkistus  291 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – II jakso – otsikko ja 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

II jakso – Itsepalvelupäätteet: pankki-, 

matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit 

II jakso – Itsepalvelupäätteet: pankki-, 

matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit ja 

maksupäätteet 

1.  Suunnittelu ja valmistus 1.  Suunnittelu ja valmistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti: 

Jotta vammaiset voivat käyttää tuotteita 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset. Esteettömyysominaisuutta 

tarvitsevan käyttäjän ei pidä joutua 

aktivoimaan ominaisuutta erikseen 

voidakseen käyttää tuotetta. 
 Tuotteiden suunnittelussa ja 

valmistuksessa on varmistettava 

seuraavien esteettömyys: 

(a)  tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a)  tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 
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(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 tarpeisiin, 

mikä on toteutettava 

mahdollistamalla käyttö omilla 

kuulokkeilla ja, kun edellytetään 

oikea-aikaista vastausta, käyttäjälle 

on ilmoitettava tästä useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta, ja 

on mahdollistettava vastausajan 

pidentäminen ja varmistettava 

asianmukainen kontrasti ja 

taktiilisesti erottuvat näppäimet ja 

ohjaimet; 

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

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/292 

Tarkistus  292 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – III jakso – A–B osa  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

A.  Palvelut A.  Palvelut 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja 

ikääntyneet, voivat käyttää palveluja 

ennakoitavalla ja optimaalisella tavalla, 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti: 

1. Jotta vammaiset voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä I jakson 

C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset, 

ja siihen on sisällyttävä seuraavat: 

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet 

ovat B kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on 

kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti” 
vahvistettujen sääntöjen mukaiset; 

(a) varmistetaan, että palveluntarjoajien 

kyseisen palvelun tarjoamisessa 

käyttämät tuotteet ovat tämän jakson 

B osassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaiset; 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) esitetään tiedot kyseisten palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista 

ja -järjestelyistä; 
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(i) tietosisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka 

voidaan esittää eri tavoin ja 

useamman kuin yhden aistikanavan 

kautta, 

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, c kohdan 

mukaisesti; 

 

 
(b a) esitetään sähköiset tiedot, mukaan 

lukien kyseisen 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; 

(c) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa; 

 (c a) tarjotaan mobiilipohjaisia 

sovelluksia; 

(d) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä 

avustavien palvelujen kanssa; 

(d) annetaan tietoja, joilla edistetään 

täydentävyyttä avustavien palvelujen 

kanssa; 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 



 

AM\1133940FI.docx  PE605.628v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin. 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

tarpeisiin ja varmistamaan 

yhteentoimivuus, mikä on 

saavutettava esimerkiksi tukemalla 

ääni- ja videoviestintää sekä 

tosiaikaista tekstiviestintää erillään 

tai yhdistelmänä (täydellinen 

interaktiivisuus), kahden käyttäjän 

välillä tai käyttäjän ja hätäpalvelun 

välillä. 

B. Asiaan liittyvät kuluttajapäätelaitteet, 

joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti 

B. Asiaan liittyvät kuluttajapäätelaitteet 

1. Suunnittelu ja valmistus 1. Suunnittelu ja valmistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti: 

Jotta vammaiset voivat käyttää tuotteita 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja niihin on sisällyttävä 

seuraavat: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); niiden on oltava 

ymmärrettäviä; 

(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 tarpeisiin 

ja varmistamaan yhteentoimivuus, 

mikä on toteutettava tukemalla 

hifi-äänentoistoa, viittomakielisen 

viestinnän mahdollistavaa videon 

erotuskykyä, tosiaikaista tekstitystä 

erillään tai yhdistettynä ääni- ja 

videoviestintään tai varmistamalla 

langaton yhteys kuulemista 

edistävään teknologiaan; 

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

Or. en 
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Tarkistus  293 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IV jakso – B osa  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti: 

Jotta vammaiset voivat käyttää tuotteita 

kohtuullisesti ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja niissä on otettava 

huomioon seuraavat: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

 

(ii) ymmärrettäviä,  

(iii) havaittavissa,  

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita 

varten; 

 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, 

käyttö ja hävittäminen); 

(b)  tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, 

käyttö ja hävittäminen); 
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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, mikä on 

toteutettava tukemalla 

mahdollisuutta valita, räätälöidä 

ja esittää esteettömyyspalveluja, 

kuten kuuroille ja 

huonokuuloisille tarkoitettua 

tekstitystä, kuvailutulkkausta, 

puhuttua tekstitystä ja 

viittomakielen tulkkausta, 

järjestämällä langaton yhteys 

kuulemista edistävään 

teknologiaan tai tarjoamalla 

käyttäjälle esteettömyyspalvelut 

aktivoivat hallintasäätimet yhtä 

näkyvästi kuin päämedian 

säätimet; 

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. (f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 
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Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – A osa  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja 

ikääntyneet, voivat käyttää palveluja 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on otettava 

huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

1. Jotta vammaiset voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä I jakson 

C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset, 

ja siihen on sisällyttävä seuraavat: 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) esitetään tiedot kyseisten palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista 

ja -järjestelyistä; 

(i) tietosisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka 

voidaan esittää eri tavoin ja 

useamman kuin yhden aistikanavan 

kautta, 

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

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

lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, b kohdan 

mukaisesti; 

(a a) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien kyseisen palvelun 

tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, 

b kohdan mukaisesti; 

(b) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa; 

(b) tehdään verkkosivustoista esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa; 

(c) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin. 

(c) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan vammaisten 

tarpeisiin, mikä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi tarjoamalla älykkäitä 

lipunmyyntijärjestelmiä (sähköinen 

varaaminen, lippujen varaaminen 

jne.), tosiaikaisia matkustajatietoja 

(aikataulut sekä tietoja 

liikennehäiriöistä, liityntäpalveluista 

ja jatkoyhteyksistä muita 

liikennemuotoja käyttäen jne.) ja 

palvelua koskevia lisätietoja 

(esimerkiksi asemien henkilöstö, 

epäkunnossa olevat hissit tai 

palvelut, jotka tilapäisesti eivät ole 

saatavilla); 
 (c a) tarjotaan mobiililaitepohjaisia 

palveluja, älykkäitä lippupalveluja ja 

tosiaikatietojärjestelmiä. 

Or. en 
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Mietintö A8-0188/2017 
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Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VI jakso – A osa – 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 voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä I jakson 

C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset, 

ja siihen on sisällyttävä seuraavat: 

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet 

ovat esteettömiä D kohdassa 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti; 

(a) varmistetaan, että palveluntarjoajien 

kyseisen palvelun tarjoamisessa 

käyttämät tuotteet ovat tämän jakson 

D osassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaiset; 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(b) esitetään tiedot palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä. Tietojen on oltava 

ymmärrettäviä siten, että vaikeusaste 

on enintään Euroopan neuvoston 

kieliä koskevan yhteisen 

eurooppalaisen viitekehyksen B2-

taso; 
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(i) tietosisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka 

voidaan esittää eri tavoin ja 

useamman kuin yhden aistikanavan 

kautta, 

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, c kohdan 

mukaisesti; 

 

 (b a) esitetään sähköiset tiedot, mukaan 

lukien kyseisen palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosivustot ja verkkosovellukset. 

Tällä voidaan viitata esimerkiksi 

sähköiseen tunnistamiseen, 

turvallisuuteen ja palvelun 

tarjoamiseen tarvittaviin 

maksumenetelmiin; 

(c) tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan 

ja ymmärtämisen kannalta 

riittävällä tavalla, myös siten, että 

sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan 

mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta 

erilaisten unionin ja 
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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) laaditaan toiminnot, käytännöt, 

politiikat, menettelyt ja muutokset, 

jotka liittyvät niiden palveluiden 

toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan vammaisten tarpeisiin, 

 (d a) tarjotaan mobiililaitepohjaisia 

pankkipalveluja. 

Or. en 
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GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – VIII jakso 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. 1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja 

ikääntyneet, voivat käyttää palveluja 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on otettava 

huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

1. Jotta vammaiset voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, kyseisten palvelujen 

tarjonnassa on täytettävä I jakson 

C osan mukaiset toiminnallista 

suorituskykyä koskevat vaatimukset, 

ja siihen on sisällyttävä seuraavat: 

(a) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(a) esitetään tiedot kyseisten palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista 

ja -järjestelyistä; 

(i) tietosisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka 

voidaan esittää eri tavoin ja 

useamman kuin yhden aistikanavan 

kautta, 

 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, b kohdan 

mukaisesti; 

(a a) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien kyseisen palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, b kohdan 

mukaisesti; tällä voidaan viitata 

esimerkiksi sähköiseen 

tunnistamiseen, turvallisuuteen ja 
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palvelun tarjoamiseen tarvittaviin 

maksumenetelmiin; 

(b)  tehdään verkkosivustoista 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa; 

(b)  tehdään verkkosivustoista esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten 

ja avustavien teknologioiden kanssa; 

 (b a) tarjotaan mobiililaitepohjaisia 

sähköisiä kaupankäynnin palveluja. 

Or. en 
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Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – IX jakso – A–B osat 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

A osa – Tuotteet A osa – Tuotteet 

1. Suunnittelu ja valmistus 1. Suunnittelu ja valmistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti: 

Jotta vammaiset ja ikääntyneet voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa on 

täytettävä I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja niissä on otettava 

huomioon seuraavat: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(ii) ymmärrettäviä, (ii) ymmärrettäviä, 

(iii) havaittavissa, (iii) havaittavissa, 



 

AM\1133940FI.docx  PE605.628v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita 

varten; 

(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; ohjeiden on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 

(i) ohjeiden sisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka voidaan 

esittää eri tavoin ja useamman kuin 

yhden aistikanavan kautta, sekä 

(i) ohjeiden 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; 

(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) 

2 kohdan mukaisesti; 

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin, 2 kohdan 

mukaisesti; 

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin, 2 kohdan 

mukaisesti; 

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

2. Käyttöliittymän ja toimivuuden 

suunnittelu 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 1 

kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on tarvittaessa 

otettava huomioon 
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(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

 

(c) joustava suurennus ja kontrasti;  

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon välittämistä 

varten; 

 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

 

(f) käyttäjän mahdollisuus säätää 

äänenvoimakkuutta; 

 

(g) sekvenssiohjaus ja vaihtoehdot 

hienomotoriikkaa vaativalle ohjaukselle; 

 

(h) käyttötavat, jotka eivät edellytä suurta 

ulottuvuutta ja voimaa; 

 

(i) valonherkkyyskohtauksilta 

suojeleminen. 

 

B osa Palvelut B osa Palvelut 

1.  Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja 

ikääntyneet, voivat käyttää palveluja 

ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on otettava 

huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

1. Jotta vammaiset voivat käyttää 

palveluja kohtuullisesti ennakoitavalla 

ja optimaalisella tavalla, kyseisten 

palvelujen tarjonnassa on täytettävä 

I jakson C osan mukaiset 

toiminnallista suorituskykyä koskevat 

vaatimukset, ja siihen on sisällyttävä 

seuraavat: 

(a) tehdään esteettömäksi palvelun 

tarjonnassa käytettävä rakennettu 

ympäristö, mukaan lukien 

liikenneinfrastruktuuri, C osan 

mukaisesti, rajoittamatta sellaisen 

kansallisen ja unionin lainsäädännön 

soveltamista, jolla suojellaan 

taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita 

kansallisaarteita; 

(a) tehdään esteettömäksi palvelun 

tarjonnassa käytettävä rakennettu 

ympäristö, mukaan lukien 

liikenneinfrastruktuuri, C osan 

mukaisesti, rajoittamatta sellaisen 

kansallisen ja unionin lainsäädännön 

soveltamista, jolla suojellaan 

taiteellisesti, historiallisesti tai 

arkeologisesti arvokkaita 

kansallisaarteita; 

(b) tehdään esteettömiksi palvelun 

tarjoamisen edellyttämät järjestelyt, 

mukaan lukien kulkuvälineet, ja 

laitteet, seuraavasti: 

(b) tehdään esteettömiksi palvelun 

tarjoamisen edellyttämät järjestelyt, 

mukaan lukien kulkuvälineet, ja 

laitteet, seuraavasti: 

(i) rakennetun ympäristön suunnittelun on 

oltava C osan vaatimusten mukainen 

siihen pääsyn, siitä poistumisen, 

(i) rakennetun ympäristön suunnittelun on 

oltava C osan vaatimusten mukainen 

siihen pääsyn, siitä poistumisen, 
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liikkumisen ja käytön osalta, liikkumisen ja käytön osalta, 

(ii) tietojen on oltava saatavilla eri tavoin 

ja useamman kuin yhden aistikanavan 

kautta, 

(ii) tietojen on oltava saatavilla eri tavoin 

ja useamman kuin yhden aistikanavan 

kautta, 

(iii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, joka ei 

ole tekstimuotoinen, 

(iii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, joka ei 

ole tekstimuotoinen, 

(c) tarjotaan vaihtoehtoja visuaaliselle 

sisällölle, joka ei ole tekstimuotoinen, 

A osassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti; 

(c) tarjotaan vaihtoehtoja visuaaliselle 

sisällölle, joka ei ole tekstimuotoinen, 

A osassa vahvistettujen sääntöjen 

mukaisesti; 

(d) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(d) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(i) tiedonsisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka esitetään 

eri tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(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, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, joka ei 

ole tekstimuotoinen, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, e kohdan 

mukaisesti; 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen 

edellyttämät asiaankuuluvat 

verkkosovellukset, e kohdan 

mukaisesti; 

(e) tehdään verkkosivustoista esteettömiä 

johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä tavalla, joka helpottaa 

yhteentoimivuutta erilaisten unionin ja 

kansainvälisellä tasolla saatavilla 

olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa; 

(e) tehdään verkkosivustoista 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; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä 

avustavien palvelujen kanssa; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä 

avustavien palvelujen kanssa; 
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(g) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin. 

(g) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla 

pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden 

tarpeisiin. 

Or. en 

 

 


