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6.9.2017 A8-0188/328 

Tarkistus  328 

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 – 2 kohta – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Käyttöliittymän ja 

toiminnallisuuden suunnittelu 

2. Käyttöliittymän ja tuotteen 

suunnittelun toiminnallisuusvaatimukset 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Tarkistus  329 

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 – 2 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat esteettömiä 1 kohdan b ja c 

alakohdan mukaisesti, niiden 

suunnittelussa on soveltuvin osin otettava 

huomioon 

Jotta tuotteet ja niiden käyttöliittymät 

olisivat suunnittelultaan esteettömiä 

1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, 

niiden suunnittelussa on soveltuvin osin 

otettava huomioon I jakson 2 kohta ja se, 

että 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Tarkistus  330 

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 – 2 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) viestintä ja orientaatio useamman 

kuin yhden aistikanavan kautta; 

(a) tuote ei saa edellyttää, että 

esteettömyysominaisuus on päällä, jotta 

ominaisuutta tarvitseva käyttäjä voi ottaa 

sen käyttöön; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Tarkistus  331 

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 – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) vaihtoehdot puheelle viestintää ja 

orientaatiota varten; 

(b) kun oikea-aikaista vastausta 

edellytetään, käyttäjälle on ilmoitettava 

tästä visuaalisesti sekä kosketuksella tai 

äänellä, ja tälle on annettava 

mahdollisuus pidentää aikaa; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Tarkistus  332 

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 – 2 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

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

osien, kuten näppäinten ja ohjainten, on 

oltava hallittavia, niissä on oltava riittävä 

näppäinten ja ohjainten sekä niiden 

taustan välinen kontrasti ja niiden on 

oltava taktillisesti erottuvia; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Tarkistus  333 

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 – 2 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) vaihtoehtoinen väri tiedon 

välittämistä varten; 

(d) kun tuotteeseen liittyy avaimia, 

lippuja tai kortteja, niiden orientaation on 

oltava taktillisesti erotettavissa, jos 

orientaatiolla on merkitystä avaimen, 

lipun tai kortin käytölle; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Tarkistus  334 

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 – 2 kohta – e alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) joustavat keinot erottaa etuala 

taustasta ja säätää niitä, mukaan lukien 

taustakohinan hälventäminen ja 

selkeyden parantaminen; 

(e) kun tuote hyödyntää käyttäjän 

biologisia ominaisuuksia, se ei saa 

perustua tietyn biologisen ominaisuuden 

käyttöön ainoana keinona tunnistaa 

käyttäjä tai hallita tuotetta. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Tarkistus  335 

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 – VIII a jakso (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 VIII a JAKSO 

Majoituspalvelut 

Palvelut 

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset, voivat käyttää 

palveluja optimaalisella tavalla, 

ennakoitavan käyttötarkoituksen 

esteettömyys on otettava huomioon 

kyseisten palvelujen tarjonnassa 

seuraavasti: 

(a) annetaan tietoja palvelun 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(i) tietojen on oltava saatavilla 

esteettömässä muodossa verkossa siten, 

että ne ovat havaittavissa, hallittavissa, 

ymmärrettävissä ja toimintavarmoja 

b alakohdan mukaisesti, 

(ii) tiedoissa on esitettävä luettelo 

palvelun esteettömyyspiirteistä ja 

selitettävä niiden käyttö sekä sen 

täydentävyys erilaisten avustavien 

teknologioiden suhteen; 

(b) tehdään verkkosivustoista ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista esteettömiä 
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johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä toimintavarmalla tavalla, 

joka helpottaa yhteentoimivuutta 

erilaisten unionin ja kansainvälisellä 

tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

(c) tehdään matkaviestinpohjaisista 

palveluista, mukaan lukien sähköisen 

kaupankäynnin palvelujen tarjoamiseen 

tarvittavat matkaviestinsovellukset, 

esteettömiä johdonmukaisella ja 

käyttäjien havainnoinnin, hallinnan ja 

ymmärtämisen kannalta riittävällä 

tavalla, myös siten, että sisällön 

esitystapaa ja vuorovaikutusmuotoja 

voidaan mukauttaa, ja tarvittaessa 

tarjoamalla esteetön sähköinen 

vaihtoehto, sekä toimintavarmalla tavalla, 

joka helpottaa yhteentoimivuutta 

erilaisten unionin ja kansainvälisellä 

tasolla saatavilla olevien 

asiakassovellusten ja avustavien 

teknologioiden kanssa; 

(d) tehdään palvelujen tarjoamiseen 

tarvittavista sähköisistä tunnistamis-, 

turvallisuus- ja maksumenetelmistä 

ymmärrettäviä, havaittavia, hallittavia ja 

toimintavarmoja heikentämättä 

turvallisuutta ja käyttäjän yksityisyyden 

suojaa; 

(e) tehdään rakennetusta ympäristöstä 

esteetön vammaisille henkilöille X jakson 

vaatimusten mukaisesti, mukaan 

luettuina: 

(i) kaikki yhteiset tilat (kuten 

vastaanotto, sisäänkäynti, virkistystilat ja 

kokoushuoneet), 

(ii) huoneet X jakson vaatimusten 

mukaisesti; esteettömien huoneiden 
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vähimmäismäärä majoitusliikettä kohden 

on: 

– yksi esteetön huone 

majoitusliikkeissä, joissa on kaikkiaan 

alle 20 huonetta, 

– kaksi esteetöntä huonetta 

majoitusliikkeissä, joissa on yli 20 mutta 

alle 50 huonetta, 

– yksi esteetön lisähuone kutakin 

50:tä lisähuonetta kohti. 

2. Tukipalvelut 

Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut), jos 

sellaisia on saatavilla, on annettava 

tietoja palvelun esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta avustavien 

teknologioiden ja palvelujen kanssa 

käyttäen viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, kuten 

vammaisille. 
 

Or. en 

 

 


