
 

AM\1133817FI.docx  PE605.628v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.9.2017 A8-0188/336 

Tarkistus  336 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava niin, että ne aiheuttavat 

talouden toimijoille ja jäsenvaltioille 

mahdollisimman pienen rasitteen. Niitä 

olisi erityisesti sovellettava ainoastaan 

huolellisesti valikoituihin tuotteisiin ja 

palveluihin. 

(18) Esteettömyysvaatimukset olisi 

muotoiltava niin, että kaikki 

toimintarajoitteiset henkilöt, myös 

vammaiset henkilöt, voivat käyttää 

täysipainoisesti tämän direktiivin piiriin 

kuuluvia tuotteita, palveluja ja 

infrastruktuuria. 

Esteettömyysvaatimukset olisi muotoiltava 

käyttöön niin, että niistä aiheutuu 

mahdollisimman pieni rasite talouden 

toimijoille ja jäsenvaltioille. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/337 

Tarkistus  337 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) ’apuvälineteknologialla’ osaa, 

laitetta tai tuotejärjestelmää, jota 

käytetään toimintarajoitteisten 

henkilöiden, myös vammaisten 

henkilöiden, toiminnallisten valmiuksien 

lisäämiseen, ylläpitämiseen tai 

parantamiseen; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/338 

Tarkistus  338 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 10 kohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Jäsenvaltiot voivat päättää 

kansallisten olojen mukaan, onko 

rakennetun ympäristön, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennetun ympäristön, 

jota käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, 

sekä puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskusten ja kauppojen 

täytettävä liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset, voi 

käyttää niitä. 

10. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että rakennettu ympäristö, jota käyttävät 

henkilöliikennepalvelujen asiakkaat, 

mukaan lukien palveluntarjoajien ja 

infrastruktuurien ylläpitäjien hallinnoima 

ympäristö, sekä rakennettu ympäristö, jota 

käyttävät pankkipalvelujen asiakkaat, sekä 

puhelinpalvelujen tarjoajien 

asiakaspalvelukeskukset ja kaupat 

täyttävät liitteessä I olevassa X jaksossa 

esitetyt esteettömyysvaatimukset, jotta 

mahdollisimman moni toimintarajoitteinen 

henkilö, mukaan lukien vammaiset 

henkilöt, voi käyttää niitä. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/339 

Tarkistus  339 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa 

verrattuna arvioon vammaisille 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon 

tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja 

käytön kesto. 

b) arvioidut lisäkustannukset ja -

hyödyt verrattuna arvioon 

toimintarajoitteisille henkilöille ja 

vammaisille henkilöille aiheutuvasta 

hyödystä ottaen huomioon tietyn tuotteen 

tai palvelun käyttötiheys ja käytön kesto. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/340 

Tarkistus  340 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

22 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kustannus-hyötyarvionsa 

verrattuna arvioon vammaisille 

aiheutuvasta hyödystä ottaen huomioon 

tietyn tuotteen tai palvelun käyttötiheys ja 

käytön kesto. 

b) arvioidut lisäkustannukset ja -

hyödyt verrattuna arvioon 

toimintarajoitteisille henkilöille, myös 

vammaisille henkilöille, aiheutuvasta 

hyödystä ottaen huomioon tietyn tuotteen 

tai palvelun käyttötiheys ja käytön kesto. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/341 

Tarkistus  341 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – I jakso – 2 sarake - 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti:  

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

 

 

(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); 

 

 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset henkilöt, voivat käyttää 

tuotteita ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on toteutettava 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

noudattamalla seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötiedot on esitettävä 

moninaisissa esteettömissä muodoissa, 

joiden on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(ii) ymmärrettäviä, 

(iii) havaittavissa, 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa, ja 

merkkien ja taustan kontrastin on oltava 

riittävä, jotta käyttötiedot ovat 

mahdollisimman hyvin luettavissa 

ennakoitavissa käyttöolosuhteissa; 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); ilmoituksen tuotteen 

merkistä, nimestä ja tyypistä on 

(i) täytettävä a alakohdassa säädetyt 
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(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 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle;  

 

 

 

 

 

(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;  

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

vaatimukset, 

(ii) ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja että se sopii yhteen 

apuvälineteknologian kanssa; 

(c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten; ohjeiden on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 

(i) niiden on oltava asetettuina 

saataville esteettömässä muodossa 

verkossa ja muualla kuin verkossa olevan 

sähköisen asiakirjan muodossa siten, että 

ne ovat ymmärrettävissä, havaittavissa ja 

hallittavissa, ja 

(ii) valmistajan on esitettävä tiedoissa 

luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten 

apuvälineteknologioiden kanssa; 

(iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa. Vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 2 

kohdan mukaisesti; 

 

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

(f) soveltuvilta osin yhteensopivuus 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien apuvälineiden ja 

apuvälineteknologioiden kanssa, mukaan 

lukien kuulemiseen liittyvä teknologia, 

kuten kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 
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apuvälineet. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/342 

Tarkistus  342 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 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 – 2 sarake – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti:  

 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

 

(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; 

(c) tuotteen toiminnallisuus 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset henkilöt, voivat käyttää 

tuotteita ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on toteutettava 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

noudattamalla seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 

 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötiedot on esitettävä 

moninaisissa esteettömissä muodoissa, 

joiden on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(ii) ymmärrettäviä, 

(iii) havaittavissa, 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa, ja 

merkkien ja taustan kontrastin on oltava 

riittävä, jotta käyttötiedot ovat 

mahdollisimman hyvin luettavissa 

ennakoitavissa käyttöolosuhteissa; 

(b) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 2 

kohdan mukaisesti; 

(c) tuotteen toiminnallisuus 
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toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti;  

(d) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 
 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

(d) soveltuvilta osin yhteensopivuus 

unionin tasolla saatavilla olevien 

apuvälineiden ja avustavien 

teknologioiden kanssa, mukaan lukien 

kuulemiseen liittyvä teknologia, kuten 

kuulolaitteet, T-ohjelmat, 

sisäkorvaistutteet ja kuulemisen 

apuvälineet. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/343 

Tarkistus  343 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 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 – 2 sarake – A kohta – 1 alakohta 

 

 

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:  

(a) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat B 

kohdassa ”Asiaan liittyvät 

kuluttajapäätelaitteet, joissa on kehittynyt 

tietojenkäsittelykapasiteetti” vahvistettujen 

sääntöjen mukaiset; 

(b) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(i) tietosisällön on oltava saatavilla 

tekstimuodoissa, jotka soveltuvat 

sellaisten vaihtoehtoisten avustavien 

muotojen tuottamiseen, jotka voidaan 

esittää eri tavoin ja useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(ii) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen,  

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, c 

kohdan mukaisesti;  

1. Jotta toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset henkilöt, voivat 

käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa seuraavasti: 

(a) palvelun tarjoamiseksi käytettävien 

tuotteiden on oltava B kohdassa ”Asiaan 

liittyvät kuluttajapäätelaitteet, joissa on 

kehittynyt tietojenkäsittelykapasiteetti” 

vahvistettujen sääntöjen mukaiset; 

(b) tiedot palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava moninaisissa ja 

esteettömissä muodoissa seuraavasti: 

(i) tiedot on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että ne ovat 

ymmärrettävissä, havaittavissa ja 

hallittavissa, 

(ii) talouden toimijan on esitettävä 

tiedoissa luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten avustavien 

teknologioiden kanssa, 

(iii) sähköiset tiedot, mukaan lukien 
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(c) johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 

sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan mukauttaa, 

ja tarvittaessa tarjoamalla esteetön 

sähköinen vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

avustavien teknologioiden kanssa; 

 

(d) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa;  

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin.  

 

 

 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset ja 

mobiilisovellukset sekä verkkosivustot on 

annettava c alakohdan mukaisesti, 

(iv) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa. Vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

(c) tehdään verkkosivustoista ja 

matkaviestinpohjaisista palveluista, 

mukaan lukien palvelun tarjoamiseen 

tarvittavat matkaviestinsovellukset, 

esteettömiä johdonmukaisella ja käyttäjien 

havainnoinnin, hallinnan ja ymmärtämisen 

kannalta riittävällä tavalla, myös siten, että 

sisällön esitystapaa ja 

vuorovaikutusmuotoja voidaan mukauttaa, 

ja tarvittaessa tarjoamalla esteetön 

sähköinen vaihtoehto, sekä tavalla, joka 

helpottaa yhteentoimivuutta erilaisten 

unionin ja kansainvälisellä tasolla 

saatavilla olevien asiakassovellusten ja 

apuvälineteknologioiden kanssa; 

(d) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(e) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

vastaamaan toimintarajoitteisten ja 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin; 

(i) jos palvelu tarjoaa kaksisuuntaista 

ääniviestintää, sen on myös tuettava 

reaaliaikaista tekstiä samanaikaisesti ja 

saman puhelun aikana; 

(ii) jos palvelu tukee kaksisuuntaista 

viestintää ja palvelu on tarkoitettu 

käytettäväksi erityisesti välityspalvelujen 

kanssa, tukea on annettava äänelle, 

reaaliaikaiselle tekstille ja/tai videolle, 

erillään tai millaisena yhdistelmänä 

tahansa, sekä lähtevien että tulevien 
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puhelujen yhteydessä. 

(iii) jos palvelu tukee kaksisuuntaista 

viestintää ja on tarkoitettu käytettäväksi 

erityisesti hätäpalvelujen kanssa, tukea on 

annettava äänelle, reaaliaikaiselle 

tekstille ja/tai videolle, erillään tai 

millaisena yhdistelmänä tahansa, sekä 

lähtevien että tulevien puhelujen 

yhteydessä. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/344 

Tarkistus  344 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 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 – 2 sarake – A kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tukipalvelut 

Tukipalvelujen (neuvontapalvelut, 

puhelinkeskukset, tekninen tuki, 

välityspalvelut ja koulutuspalvelut) on 

tarvittaessa annettava tietoja palvelun 

esteettömyydestä ja sen 

yhteensopivuudesta 

apuvälineteknologioiden kanssa käyttäen 

viestintätapoja, jotka soveltuvat 

toimintarajoitteisille käyttäjille, myös 

vammaisille henkilöille. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/345 

Tarkistus  345 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 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 – 2 sarake – B kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset ja ikääntyneet, voivat 

käyttää tuotteita ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon tuotteiden 

suunnittelussa ja valmistuksessa 

seuraavasti:  

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötietojen on oltava 

(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); 

 

 

1. Suunnittelu ja valmistus Jotta 

toimintarajoitteiset henkilöt, mukaan 

lukien vammaiset henkilöt, voivat käyttää 

tuotteita ennakoitavalla ja optimaalisella 

tavalla, esteettömyys on toteutettava 

tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 

noudattamalla seuraavia 

esteettömyysvaatimuksia: 

(a) tuotteessa itsessään olevat tuotteen 

käyttötiedot (merkinnät, ohjeet, ja 

varoitukset); käyttötiedot on esitettävä 

moninaisissa esteettömissä muodoissa, 

joiden on oltava 

(i) saatavilla useamman kuin yhden 

aistikanavan kautta, 

(ii) ymmärrettäviä, 

(iii) havaittavissa, 

(iv) riittävän suurta kirjasinkokoa, ja 

merkkien ja taustan kontrastin on oltava 

riittävä, jotta käyttötiedot ovat 

mahdollisimman hyvin luettavissa 

ennakoitavissa käyttöolosuhteissa; 

(b) tuotteen pakkaus sitä koskevine 

tietoineen (avaaminen, sulkeminen, käyttö 

ja hävittäminen); ilmoituksen tuotteen 

merkistä, nimestä ja tyypistä on 

(i) täytettävä a alakohdassa säädetyt 
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(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 

(ii) ohjeiden on katettava vaihtoehtoja 

muulle kuin tekstisisällölle; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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;  

(f) tuotteen liittäminen apuvälineisiin. 

vaatimukset, 

(ii) ilmaistava käyttäjille 

yksinkertaisesti ja täsmällisesti, että 

tuotteessa on esteettömyysominaisuuksia 

ja että se sopii yhteen 

apuvälineteknologian kanssa; 

(c) joko erikseen tai tuotteeseen 

integroituina ohjeet tuotteen käyttöä, 

asennusta, huoltoa, varastointia ja 

hävittämistä varten; ohjeiden on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 

(i) se on asetettava saataville 

esteettömässä muodossa verkossa ja 

muualla kuin verkossa olevan sähköisen 

asiakirjan muodossa siten, että se on 

havaittavissa ja hallittavissa, ja 

(ii) valmistajan on esitettävä tiedoissa 

luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten 

apuvälineteknologioiden kanssa; 

(iii) tiedot on pyynnöstä annettava 

vaihtoehtoisessa, muussa kuin 

sähköisessä muodossa. Vaihtoehtoisiin, 

muihin kuin sähköisiin muotoihin voivat 

kuulua suurikokoinen teksti, 

sokeainkirjoitus tai selkokielinen teksti; 

 

 

 

(d) tuotteen käyttöliittymä (käsittely, 

komennot ja palaute, syöte ja tuloste) 2 

kohdan mukaisesti; 

(e) tuotteen toiminnallisuus 

toimintoineen, joilla pyritään vastaamaan 

toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin, 

2 kohdan mukaisesti; 

(f) soveltuvilta osin yhteensopivuus 

unionin tasolla saatavilla olevien 

apuvälineiden ja apuvälineteknologioiden 

kanssa, mukaan lukien kuulemiseen 

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

apuvälineet. 

Or. en 

 

 


