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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 toimintarajoitteiset henkilöt, 

mukaan lukien vammaiset ja ikääntyneet, 

voivat käyttää palveluja ennakoitavalla ja 

optimaalisella tavalla, esteettömyys on 

otettava huomioon kyseisten palvelujen 

tarjonnassa siten, että 

(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, 

liikkumisen ja käytön osalta, 

(i) rakennetun ympäristön suunnittelun 

on oltava C osan vaatimusten mukainen 

siihen pääsyn, siitä poistumisen, 

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 visuaaliselle 

sisällölle, joka ei ole tekstimuotoinen; 

(iii)  tarjotaan vaihtoehtoja visuaaliselle 

sisällölle, joka ei ole tekstimuotoinen; 

(c) varmistetaan, että palvelun 

tarjoamiseksi käytettävät tuotteet ovat 

(c) palvelun tarjoamiseksi käytettävien 

tuotteiden on oltava A osassa 
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esteettömiä A osassa vahvistettujen 

sääntöjen mukaisesti; 

vahvistettujen sääntöjen mukaisia; 

(d) annetaan tietoja palvelujen 

toimintatavasta sekä 

esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä seuraavasti: 

(d) tiedot palvelujen toimintatavasta 

sekä esteettömyysominaisuuksista ja 

järjestelyistä on annettava digitaalisissa ja 

esteettömissä muodoissa 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, 

(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) tarjotaan vaihtoehtoja sisällölle, 

joka ei ole tekstimuotoinen, 

(ii) talouden toimijan on esitettävä 

tiedoissa luettelo palvelun 

esteettömyysominaisuuksista ja selitettävä 

niiden käyttö sekä palvelun 

yhteensopivuus erilaisten avustavien 

teknologioiden kanssa, 

(iii) annetaan sähköiset tiedot, mukaan 

lukien palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset, e 

kohdan mukaisesti; 

(iii) sähköiset tiedot, mukaan lukien 

palvelun tarjoamisen edellyttämät 

asiaankuuluvat verkkosovellukset ja 

mobiilisovellukset sekä verkkosivustot on 

annettava e alakohdan 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 ja 

palvelun tarjoamiseen tarvittavista 

verkkosovelluksista 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; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(f) annetaan esteettömiä tietoja, jotta 

voidaan edistää täydentävyyttä avustavien 

palvelujen kanssa; 

(g) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 

(g) otetaan huomioon toiminnot, 

käytännöt, politiikat, menettelyt ja 

muutokset, jotka liittyvät niiden 

palveluiden toteuttamiseen, joilla pyritään 
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vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin. 

vastaamaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden tarpeisiin, vammaiset henkilöt 

mukaan luettuina. 

Or. en 

 

 


