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6.9.2017 A8-0188/318 

Tarkistus  318 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) Vähintään seuraaviin tapahtumiin 

liittyvien verkkosivustojen sisältöjen on 

vastattava a alakohdassa annettuja 

vaatimuksia: 

 (i) tutustuminen aikatauluihin, 

säästöhintoihin ja yhdistelmälippuihin 

sekä varaus- ja kuljetushintoihin; 

 (ii) varaus tai varauksen muutos, 

mukaan lukien kaikki 

henkilöliikennepalvelut; 

 (iii) lähtöselvitys; 

 (iv) tutustuminen henkilökohtaiseen 

matkasuunnitelmaan; 

 (v) lennon tilan tarkastaminen; 

 (vi) henkilökohtaisen asiakastilin 

käyttö; 

 (vii) yhteydenotto 

liikenteenharjoittajaan; 

 (viii) tutustuminen tarjottua 

kuljetusapua koskeviin tietoihin. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Tarkistus  319 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – C osa – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

C. Mobiililaitepohjaiset palvelut, 

älykkäät lippupalvelut ja 

tosiaikatietojärjestelmät 

Poistetaan. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Tarkistus  320 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – V jakso – D osa – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

D. Henkilöliikennepalvelujen 

tarjoamiseen käytettävät itsepalvelupäätteet 

sekä matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit  

D. Henkilöliikenne- ja 

matkailupalvelujen tarjoamiseen 

käytettävät itsepalvelupäätteet sekä 

matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Tarkistus  321 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti: 

Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja henkilöt, joilla on 

ikääntymiseen ja terveyteen liittyvää 

toimintakyvyn heikentymistä, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

toteutettava tuotteiden suunnittelussa ja 

valmistuksessa noudattamalla seuraavia 

esteettömyyttä koskevia vaatimuksia: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Tarkistus  322 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Tarkistus  323 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(ii) ymmärrettäviä, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Tarkistus  324 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(iii) havaittavissa, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Tarkistus  325 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (iii a) sellaisia, että niihin sisältyy 

luettelo tuotteen esteettömyyspiirteistä ja 

niissä selitetään niiden käyttöönotto ja 

käyttö ja tuotteen yhteensopivuus 

avustavien teknologioiden kanssa, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Tarkistus  326 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa 

ennakoitavia käyttöolosuhteita varten; 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa ja 

soveltuvaa kirjasinlajia ja merkkien ja 

taustan kontrastin on oltava riittävä, jotta 

käyttötiedot ovat mahdollisimman hyvin 

luettavissa ennakoitavissa 

käyttöolosuhteissa; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Tarkistus  327 

Karima Delli 

liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

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

apuvälineisiin ja avustaviin 

teknologioihin, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet; tuotetta on myös voitava 

käyttää omilla kuulokkeilla. 

Or. en 

 

 


