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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV (EU) 2016/…

av den

om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser 

och mobila applikationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

1 EUT C 271, 19.9.2013, s. 116.
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 februari 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och 

rådets ståndpunkt vid den första behandlingen av den 18 juli 2016 (ännu ej offentliggjord i 
EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Utvecklingen mot ett digitalt samhälle ger användarna nya sätt att få tillgång till 

information och tjänster. Tillhandahållare av information och tjänster, såsom offentliga 

myndigheter, använder sig allt mer av internet för att producera, samla in och 

tillhandahålla olika slag av information och tjänster som är väsentliga för allmänheten.

(2) Inom ramen för detta direktiv bör tillgänglighet anses innebära principer och den tekniska 

hänsyn som ska respekteras när man utformar, bygger, underhåller och uppdaterar 

webbplatser och mobila applikationer i syfte att göra dem mer tillgängligt för användare, 

särskilt personer med funktionsnedsättning.

(3) Den snabbväxande marknaden för att göra digitala produkter och tjänster mer tillgängliga 

omfattar en rad olika ekonomiska aktörer som till exempel utvecklar webbplatser eller 

programvaruverktyg för att skapa, underhålla och testa webbsidor eller mobila 

applikationer, utvecklar användarprogram såsom webbläsare och tillhörande hjälpmedel 

samt genomför certifieringstjänster eller tillhandahåller utbildning.

(4) I enlighet med vad som framhålls i kommissionens meddelande av den 19 maj 2010 Den 

digitala agendan för Europa bör offentliga myndigheter satsa på att främja marknader för 

onlineinnehåll. Regeringarna kan främja innehållsmarknader genom att göra information 

från den offentliga sektorn tillgänglig enligt klara och tydliga, effektiva och 

icke-diskriminerande villkor. Det här är en viktig källa till potentiell tillväxt för innovativa 

onlinetjänster.
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(5) Flera medlemsstater har antagit åtgärder baserade på internationellt använda riktlinjer för 

design av tillgängliga webbplatser, men dessa åtgärder avser ofta olika versioner eller 

nivåer av överensstämmelse med riktlinjerna, eller har infört tekniska varianter för 

tillgängliga webbplatser på nationell nivå.

(6) Leverantörerna av tillgängliga webbplatser, mobila applikationer och relaterad 

programvara och teknik omfattar ett stort antal små och medelstora företag. Dessa 

leverantörer, och särskilt små och medelstora företag, avskräcks från att engagera sig i 

affärsprojekt utanför sina nationella marknader. På grund av skillnaderna mellan 

medlemsstaterna i specifikationer och regler om tillgänglighet skulle leverantörernas 

konkurrenskraft och tillväxt hämmas av de ytterligare kostnader de skulle åsamkas vid 

utveckling och marknadsföring av gränsöverskridande produkter och tjänster för 

webbtillgänglighet.

(7) På grund av den begränsade konkurrensen ställs köpare av webbplatser och mobila 

applikationer och tillhörande produkter och tjänster inför höga priser för tjänsterna eller 

blir beroende av en enda leverantör. Leverantörerna väljer ofta varianter av patentskyddade 

"standarder", vilket i förlängningen förhindrar interoperabilitet med användarprogram och 

tillgången till innehåll på webbplatser och mobila applikationer i hela unionen. 

Fragmenteringen av de nationella reglerna minskar fördelarna med att utbyta erfarenheter 

med nationella och internationella kolleger i syfte att anpassa sig till den sociala och 

tekniska utvecklingen.

(8) Med ett harmoniserat regelverk bör branschen för formgivning och utveckling av 

webbplatser och mobila applikationer möta färre hinder för verksamhet på den inre 

marknaden, samtidigt som kostnaderna för offentliga myndigheter och andra som 

upphandlar produkter och tjänster relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och 

mobila applikationer bör minska.
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(9) Detta direktiv syftar till att säkerställa att offentliga myndigheters webbplatser och mobila 

applikationer görs mer tillgängliga på grundval av gemensamma tillgänglighetskrav. En 

tillnärmning av de nationella åtgärderna på unionsnivå, grundad på överenskomna 

tillgänglighetskrav avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer 

är nödvändig för att få ett slut på fragmenteringen av den inre marknaden. Det skulle 

minska osäkerheten för utvecklarna och främja interoperabiliteten. Användning av 

tillgänglighetskrav som är teknikneutrala kommer inte att hämma innovationer, och kan 

eventuellt stimulera dessa.

(10) En tillnärmning av de nationella åtgärderna bör även göra det möjligt för offentliga 

myndigheter och företag i unionen att vinna ekonomiska och sociala fördelar när de utökar 

sina onlinetjänster eller mobila tjänster till att omfatta fler medborgare och kunder. Detta 

bör öka den inre marknadens potential för produkter och tjänster relaterade till 

tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer. Den marknadstillväxt som 

detta leder till bör ge företagen möjlighet att bidra till den ekonomiska tillväxten och 

sysselsättningen i unionen. En förstärkning av den inre marknaden bör göra investeringar i 

unionen mer lockande. De offentliga myndigheterna skulle få tillgång till billigare 

produkter och tjänster för webbtillgänglighet.

(11) Medborgarna skulle få bättre tillgång till offentliga sektorns tjänster genom webbplatser 

och mobila applikationer och skulle erhålla tjänster och information som gör det dagliga 

livet lättare för dem att åtnjuta sina rättigheter i hela unionen, särskilt rätten att fritt röra sig 

och bosätta sig inom unionens territorium, friheten att etablera sig och friheten att 

tillhandahålla tjänster.
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(12) Genom att ratificera respektive ingå Förenta nationernas konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, antagen den 13 december 2006 (nedan kallad 

FN-konventionen), har en majoritet av medlemsstaterna samt unionen åtagit sig att vidta 

ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa tillgänglighet till bland annat informations- och 

kommunikationsteknik och system för personer med funktionsnedsättning, på lika villkor 

som andra, och att utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av miniminormer och 

riktlinjer för tillgänglighet avseende anläggningar och service som är öppna för eller 

erbjuds allmänheten samt att främja tillgänglighet till ny informations- och 

kommunikationsteknik och nya system för personer med funktionsnedsättning, däribland 

internet, och förbundit sig att avstå från alla sådana handlingar som är oförenliga med 

konventionen och säkerställa att offentliga myndigheter och institutioner agerar i 

överensstämmelse med den. I FN-konventionen anges även att utformningen av produkter, 

miljöer, program och tjänster bör möjliggöra att de kan användas av alla i största möjliga 

utsträckning utan behov av anpassningsåtgärder eller specialutformning. En sådan 

"universell utformning" bör vid behov inte utesluta hjälpmedel för särskilda grupper av 

personer med funktionsnedsättning. Enligt FN-konventionen omfattar personer med 

funktionsnedsättning bland annat personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella 

eller sensoriska funktionsnedsättningar, som i samspel med andra hinder motverkar 

personernas fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.
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(13) Kommissionens meddelande av den 15 november 2010 med titeln EU:s handikappstrategi 

2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU bygger på FN-konventionen 

och syftar till att undanröja hindren för jämlikt deltagande i samhället för personer med 

funktionsnedsättning. Den innehåller åtgärder som ska vidtas inom flera prioriterade 

områden, inbegripet tillgänglighet avseende informations- och kommunikationsteknik och 

system, och den syftar till att "skapa tillgänglighet till varor, tjänster (även offentliga 

tjänster) och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning".

(14) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/20131 och (EU) nr 1304/20132 

innehåller bestämmelser om tillgänglighet, inbegripet till informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). De innehåller dock inga specifika bestämmelser om 

tillgänglighet avseende webbplatser eller mobila applikationer.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om 
Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 470).
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(15) Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation som inrättades genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/20131 stöder forskning om och 

utveckling av tekniska lösningar på problem som rör tillgängligheten.

(16) I sitt meddelande av den 15 december 2010 med titeln EU:s handlingsplan för 

e-förvaltning 2011–2015 – Utnyttja IKT för att skapa en smart, hållbar och innovativ 

förvaltning uppmanade kommissionen till åtgärder för att utveckla e-förvaltningstjänster 

som säkerställer integration och tillgänglighet. Detta inbegriper åtgärder för att minska 

klyftan i fråga om användningen av IKT och främja användningen av IKT för att få bukt 

med utestängning, och på så vis säkerställa att alla användare kan dra största möjliga nytta 

av de möjligheter som erbjuds. I sitt meddelande av den 19 april 2016 med titeln EU:s 

handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 – Snabbare digital omvandling av 

förvaltningar, upprepar kommissionen vikten av integration och tillgänglighet.

(17) I En digital agenda för Europa tillkännagav kommissionen att den offentliga sektorns 

webbplatser bör vara helt tillgängliga senast 2015, varigenom ministerförklaringen från 

Riga av den 11 juni 2006 återspeglas.

(18) I den digitala agenda för Europa betonar kommissionen att samordnade åtgärder behövdes 

för att se till att nytt elektroniskt innehåll var helt tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättning för att ge medborgarna bättre livskvalitet genom t.ex. enklare tillgång 

till offentliga tjänster och kulturellt innehåll. Den förordade även att man främjar 

samförståndsavtalet om digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om 
inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) 
och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
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(19) Innehållet på webbsidor och mobila applikationer omfattar såväl text som icke-textuell 

information, nedladdningsbara dokument och formulär samt tvåvägsinteraktion, såsom 

behandling av digitala formulär och hantering av autentisering, identifiering och betalning.

(20) Tillgänglighetskraven i detta direktiv bör inte vara tillämpliga på innehåll som uteslutande 

finns i mobila enheter eller användarprogram för mobila enheter som är utvecklade för 

slutna användargrupper eller för specifik användning inom vissa miljöer och som inte är 

tillgängliga för eller används av stora delar av allmänheten.

(21) Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/24/EU1, särskilt artikel 42, och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/25/EU2, särskilt artikel 60, som förutsätter att de tekniska specifikationerna för alla 

upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av fysiska personer, oavsett om det rör 

sig om allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten, utom i 

vederbörligen motiverade fall ska fastställas med hänsyn till kriterier avseende 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller formgivning med tanke på 

samtliga användares behov.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
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(22) Eftersom det saknas automatiserade eller effektiva och lätt genomförbara sätt att göra vissa 

typer av publicerat innehåll tillgängliga och för att begränsa detta direktivs 

tillämpningsområde till innehåll på webbplatser och mobila applikationer som faktiskt står 

under offentliga myndigheters kontroll föreskrivs i detta direktiv att vissa typer av innehåll 

på webbplatser eller mobila applikationer tillfälligt eller permanent ska undantas från dess 

tillämpningsområde. Dessa undantag bör omprövas i samband med översynen av detta 

direktiv mot bakgrund av den framtida tekniska utvecklingen.

(23) Rätten för personer med funktionsnedsättning och för äldre att delta i det sociala och 

kulturella livet i unionen hänger oupplösligt samman med att audiovisuella medietjänster 

görs tillgängliga. Denna rätt kan dock utvecklas bättre inom ramen för unionens 

sektorsspecifika lagstiftning eller lagstiftning med inriktning på tillgänglighet som också är 

tillämplig på privata radio- och televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst för att 

garantera rättvisa konkurrensvillkor utan att det påverkar den roll som de audiovisuella 

medietjänsterna spelar i det allmännas intresse. Detta direktiv bör följaktligen inte vara 

tillämpligt på webbplatser eller mobila applikationer tillhörande radio- och 

televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst.

(24) Ingenting i detta direktiv syftar till att begränsa yttrandefriheten och mediernas frihet och 

mångfald eftersom de är garanterade i unionen och medlemsstaterna, särskilt enligt 

artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan).
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(25) Vissa icke-statliga organisationer, som är frivilliga självstyrande organ som inrättats 

huvudsakligen utan vinstsyfte, tillhandahåller tjänster som inte är väsentliga för 

allmänheten, t.ex. tjänster som inte utförs direkt på statliga, regionala eller lokala 

myndigheters uppdrag eller tjänster som inte specifikt tillgodoser behoven för i synnerhet 

personer med funktionsnedsättning, och skulle kunna omfattas av detta direktivs 

tillämpningsområde. För att undvika att lägga en oproportionell börda på sådana 

icke-statliga organisationer bör detta direktiv inte vara tillämpligt på dem.

(26) Filformat för dokument bör anses utgöra dokument som inte i första hand är avsedda för 

användning på nätet men som ingår i webbsidor, t.ex. Adobe Portable Document Format 

(PDF), Microsoft Office-dokument eller format (med öppen källkod) som är likvärdiga 

med dessa.

(27) Direktsändningar av tidsberoende media som finns kvar på nätet eller som publiceras på 

nytt efter direktsändningen bör betraktas som förinspelade tidsberoende media utan 

onödigt dröjsmål från och med dagen för den ursprungliga sändningen eller 

återpubliceringen av det tidsberoende mediet, utan att den tid som är absolut nödvändig för 

att göra medier tillgängliga överskrids, med prioritering av väsentlig information om 

allmänhetens hälsa, välfärd eller säkerhet. Denna nödvändiga tidsperiod bör i princip inte 

överstiga 14 dagar. I motiverade fall, t.ex. när det är omöjligt att upphandla de berörda 

tjänsterna i tid, kan denna tidsperiod undantagsvis förlängas till den kortaste tid som är 

nödvändig för att göra innehållet tillgängligt.
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(28) Genom detta direktiv uppmuntras offentliga myndigheter att göra allt innehåll tillgängligt, 

men det är inte avsett att begränsa det innehåll som offentliga myndigheter lägger ut på 

sina webbplatser eller i sina mobila applikationer till endast det tillgängliga innehållet. När 

icke tillgängligt innehåll läggs till bör de offentliga myndigheterna så långt det rimligen är 

möjligt lägga till tillgängliga alternativ på sina webbplatser eller i sina mobila 

applikationer.

(29) När kartor är avsedda för navigering, och inte som en geografisk beskrivning, kan 

tillgänglig information vara nödvändig för att hjälpa personer som inte kan använda visuell 

information eller komplicerade navigeringsfunktioner på rätt sätt, till exempel för att 

lokalisera fastigheter eller områden där tjänster tillhandahålls. Ett tillgängligt alternativ bör 

därför tillhandahållas, t.ex. postadresser och närliggande hållplatser för kollektivtrafik, 

eller namn på orter eller regioner som ofta redan finns tillgängliga för den offentliga 

myndigheten i en form som är enkel och läsbar för de flesta användare.
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(30) Inbäddat innehåll, t.ex. en inbäddad bild eller video, bör omfattas av detta direktiv. Ibland 

skapas emellertid webbplatser och mobila applikationer där ytterligare innehåll kan komma 

att läggas till senare, t.ex. ett e-postprogram, en blogg, en artikel med möjlighet för 

användare att lägga till kommentarer, eller applikationer som stöder innehåll som 

användare bidrar till. Ett annat exempel kan vara en sida, t.ex. en portal eller 

nyhetswebbplats som består av innehåll som sammanfogas från flera bidragslämnare, eller 

webbplatser som automatiskt för in innehåll från andra källor efterhand, t.ex. när 

reklamannonser genereras dynamiskt. Sådant innehåll från tredje part bör undantas från 

detta direktivs tillämpningsområde, förutsatt att det varken har finansierats eller tagits fram 

av den berörda offentliga myndigheten eller står under dess kontroll. Sådant innehåll bör i 

princip inte användas om det hindrar eller minskar funktionen för den offentliga tjänst som 

tillhandahålls på de berörda webbplatserna eller mobila applikationerna. Om syftet med 

innehållet på offentliga myndigheters webbplatser eller mobila applikationer är att hålla 

samråd eller organisera forumdiskussioner, kan det innehållet inte betraktas som innehåll 

från tredje part och bör därför vara tillgängligt med undantag av innehåll som användare 

bidrar med som inte står under den berörda offentliga myndighetens kontroll.

(31) Vissa tillgänglighetskrav för webbplatser eller mobila applikationer bör fortfarande iakttas 

när det gäller metadata som är kopplade till reproduktioner av föremål från 

kulturarvssamlingar.
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(32) Detta direktiv bör inte ålägga medlemsstaterna att göra innehåll på arkiverade webbplatser 

eller mobila applikationer tillgängligt om det inte längre uppdateras eller redigeras eller om 

det inte längre behövs för att genomföra administrativa förfaranden. Vid tillämpningen av 

detta direktiv bör inte underhåll av rent teknisk karaktär anses utgöra en uppdatering eller 

redigering av en webbplats eller en mobil applikation.

(33) Skolors och förskolors väsentliga administrativa funktioner online bör göras tillgängliga. 

När detta väsentliga innehåll tillhandahålls på ett tillgängligt sätt via en annan webbplats 

bör det inte vara nödvändigt att göra det innehållet tillgängligt på nytt på den berörda 

enhetens webbplats.

(34) Medlemsstaterna bör kunna utvidga tillämpningen av detta direktiv till att omfatta andra 

typer av webbplatser och mobila applikationer, särskilt webbplatser på intranät eller 

extranät och mobila applikationer som inte omfattas av detta direktiv, som utformats för 

och används av ett begränsat antal personer på arbetsplatsen eller inom undervisningen, 

och bibehålla eller införa åtgärder i enlighet med unionsrätten som går utöver 

minimikraven för webbplatsers och mobila applikationers tillgänglighet. Medlemsstaterna 

bör också uppmuntras att utvidga tillämpningen av detta direktiv till privata enheter som 

tillhandahåller anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds allmänheten, 

inbegripet områdena för hälso- och sjukvård, barnomsorg, social integration och social 

trygghet samt tjänster för el, gas, värme, vatten och elektronisk kommunikation samt 

posttjänster, med särskild uppmärksamhet på de tjänster som avses i artiklarna 8–13 i 

direktiv 2014/25/EU.



9389/1/16 REV 1 14
SV

(35) Även om detta direktiv inte är tillämpligt på unionsinstitutionernas webbplatser eller 

mobila applikationer uppmuntras dessa institutioner att uppfylla tillgänglighetskraven i 

detta direktiv.

(36) De tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv är avsedda att vara teknikneutrala. De 

beskriver vad som måste åstadkommas för att en användare ska ha möjlighet att uppfatta, 

hantera, tolka och förstå en webbplats, en mobil applikation och relaterat innehåll. De 

specificerar inte vilken teknik som bör väljas för en viss webbplats, viss onlineinformation 

eller en viss mobil applikation. De hämmar således inte innovationer.
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(37) De fyra principerna för tillgänglighet är följande: möjlighet att uppfatta, vilket innebär att 

information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på 

sätt som de kan uppfatta; hanterbarhet, vilket innebär att komponenter i ett 

användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara; begriplighet, vilket innebär att 

information och hantering av användargränssnittet måste vara begriplig; robust karaktär: 

vilket innebär att innehållet måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett tillförlitligt 

sätt av ett brett spektrum av användarprogram, inklusive hjälpmedel. Dessa principer för 

tillgänglighet omvandlas till mätbara framgångskriterier, t.ex. de som utgör grunden för 

europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig 

upphandling av IKT-produkter och -tjänster i Europa (2015-04) (europeisk standard 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)), via harmoniserade standarder och en gemensam metod för 

att testa hur väl innehåll på webbplatser och mobila applikationer överensstämmer med 

dessa principer. Den europeiska standarden antogs med stöd av mandat M/376 som 

utfärdades av kommissionen för de europeiska standardiseringsorganen. I avvaktan på 

offentliggörande av de harmoniserade standarderna eller delar därav i Europeiska unionens 

officiella tidning, bör relevanta klausuler i europeisk standard 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) betraktas som en minimimetod för att genomföra dessa 

principer i praktiken.

(38) Om tillgänglighetskraven i detta direktiv inte är tillämpliga, så kommer kraven på "rimliga 

anpassningsåtgärder" att vara fortsätta tillämpliga i enlighet med rådets 

direktiv 2000/78/EG1, FN-konventionen eller annan relevant lagstiftning och anpassningar 

bör vid behov göras, särskilt på arbetsplatsen och inom undervisningen.

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling (EUT L 303, 2.12.2000, s. 16).
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(39) Offentliga myndigheter bör tillämpa tillgänglighetskraven i detta direktiv i den 

utsträckning som dessa inte lägger en oproportionell börda på dem. Detta innebär att det i 

motiverade fall kanske inte är rimligt att en offentlig myndighet ska ha möjlighet att göra 

visst innehåll helt tillgängligt. Den offentliga myndigheten bör emellertid fortfarande göra 

detta innehåll så tillgängligt som möjligt och göra annat innehåll helt tillgängligt. Undantag 

från uppfyllandet av tillgänglighetskraven på grund av en oproportionell börda bör inte gå 

utöver vad som är absolut nödvändigt för att begränsa denna börda i förhållande till det 

berörda särskilda innehållet i varje enskilt fall. Åtgärder som skulle leda till en 

oproportionell börda bör anses innebära åtgärder som skulle lägga en för stor 

organisatorisk eller ekonomisk börda på en offentlig myndighet, eller som skulle äventyra 

myndighetens kapacitet att antingen fullgöra sin uppgift eller att offentliggöra information 

som är nödvändig eller relevant för dess uppgifter eller tjänster, när man samtidigt beaktar 

de förväntade fördelarna eller nackdelarna för medborgarna, särskilt personer med 

funktionsnedsättning. Endast berättigade skäl bör beaktas när man bedömer i vilken 

utsträckning tillgänglighetskraven inte kan uppfyllas därför att de leder till en 

oproportionell börda. Avsaknad av prioriteringar, tidsbrist eller bristande kunskaper bör 

inte anses utgöra berättigade skäl. Det bör inte heller finnas berättigade skäl för att inte 

upphandla eller utveckla system för programvara för att hantera innehåll på webbplatser 

och mobila applikationer på ett tillgängligt sätt, eftersom tillräckliga och rekommenderade 

lösningsmetoder finns tillgängliga för att dessa system ska kunna uppfylla 

tillgänglighetskraven i detta direktiv.
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(40) Interoperabiliteten när det gäller tillgänglighet bör maximera innehållets kompatibilitet 

med nuvarande och framtida användarprogram och hjälpmedel. Mer specifikt bör 

innehållet på webbplatser och mobila applikationer tillhandahålla användarprogrammen en 

gemensam intern kodning av naturligt språk, strukturer, relationer och sekvenser, samt data 

om eventuella inbäddade användargränssnittskomponenter. Interoperabilitet gynnar således 

användarna, eftersom den gör det möjligt för dem att överallt komma in på webbplatser 

och mobila applikationer med sina användarprogram. De kan också få större 

valmöjligheter och lägre priser i hela unionen. Interoperabilitet kommer också att gynna 

leverantörerna och köparna av produkter och tjänster relaterade till tillgänglighet avseende 

webbplatser och mobila applikationer.

(41) I detta direktiv fastställs tillgänglighetskrav på offentliga myndigheters webbplatser och 

mobila applikationer. För att underlätta för dessa webbplatser och mobila applikationer att 

uppnå överensstämmelse med dessa krav är det nödvändigt att föreskriva presumtion om 

överenstämmelse för berörda webbplatser och mobila applikationer som uppfyller kraven i 

harmoniserade standarder eller delar av dessa som tas fram och offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 1025/20121 i fråga om angivande av närmare specifikationer för dessa krav. Enligt den 

förordningen bör medlemsstaterna och Europaparlamentet kunna invända mot 

harmoniserade standarder som enligt deras uppfattning inte helt uppfyller de 

tillgänglighetskrav som fastställs i detta direktiv.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om 
europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG 
samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande 
av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT 
L 316, 14.11.2012, s. 12).
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(42) De europeiska standardiseringsorganen har antagit europeisk standard 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), som specificerar funktionella tillgänglighetskrav för 

IKT-produkter och IKT-tjänster, inbegripet webbinnehåll, som kan användas vid offentlig 

upphandling eller för att stödja annan lagstiftning och politik. Presumtion om 

överensstämmelse med de tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv bör bygga på 

avsnitten 9, 10 och 11 i europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Tekniska 

specifikationer som antas på grundval av detta direktiv bör innehålla en närmare 

beskrivning av europeisk standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) i förhållande till mobila 

applikationer.

(43) De tekniska specifikationer och standarder som utarbetats i förhållande till 

tillgänglighetskraven i detta direktiv bör dessutom beakta mobila enheters 

begreppsmässiga och tekniska särdrag.

(44) Ett tillgänglighetsutlåtande bör ges av offentliga myndigheter om deras webbplatsers och 

mobila applikationers överensstämmelse med tillgänglighetskraven enligt det här 

direktivet. Tillgänglighetsutlåtandet bör, i förekommande fall, redovisa de tillgängliga 

alternativ som föreskrivs.
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(45) Mobila applikationer är åtkomliga från flera olika källor, bland annat privata 

applikationsbutiker. Information om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

mobila applikationer som laddas ned från tredjepartskällor bör tillhandahållas i anslutning 

till den beskrivning av den mobila applikationen som användarna ges innan de laddar ned 

den mobila applikationen. Detta innebär inget krav på stora plattformsleverantörer att 

ändra sina mekanismer för applikationsdistribution, men utgör däremot ett krav på att den 

offentliga myndigheten gör tillgänglighetsutlåtandet åtkomlig med hjälp av nuvarande eller 

framtida teknik.

(46) En kommentarsfunktion bör inrättas för att göra det möjligt för en person att underrätta den 

berörda offentliga myndigheten om fall där webbplatser eller mobila applikationer inte 

överensstämmer med de tillgänglighetskrav som anges i detta direktiv och att begära ut den 

utelämnade informationen. Sådana begäranden om information kan också gälla innehåll 

som undantas från detta direktivs tillämpningsområde eller på annat sätt undantas från 

överensstämmelse med tillgänglighetskraven i detta direktiv, såsom filformat för 

dokument, förinspelade tidsberoende media eller innehåll i arkiverade webbplatser. Genom 

att använda kommentarsfunktionen, som är knuten till ett uppföljningsförfarande, bör det 

vara möjligt för användare av offentliga myndigheters webbplatser eller mobila 

applikationer att begära att få nödvändig information, inklusive tjänster och dokument. När 

en berättigad och rimlig begäran besvaras bör den berörda offentliga myndigheten 

tillhandahålla informationen på ett tillfredsställande och lämpligt sätt inom en rimlig 

tidsperiod.
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(47) Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för ökad medvetenhet och främja 

utbildningsprogram relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och mobila 

applikationer för relevanta intressenter, och i synnerhet personal som ansvarar för 

webbplatsers och mobila applikationers tillgänglighet. Relevanta intressenter bör 

konsulteras eller medverka i förberedelserna av innehållet i utbildningen om tillgänglighet 

och åtgärderna för ökad medvetenhet.

(48) Det är viktigt att medlemsstaterna i nära samarbete med kommissionen bör främja 

användningen av publiceringsverktyg som gör det möjligt att bättre genomföra 

tillgänglighetskraven i detta direktiv. Det kan handla om att främja passivt, t.ex. genom att 

offentliggöra en förteckning över kompatibla publiceringsverktyg utan något krav på 

användning av dessa verktyg, eller aktivt, t.ex. krav på att använda kompatibla 

publiceringsverktyg eller att finansiera en utveckling av dessa.

(49) För att säkerställa korrekt genomförande av detta direktiv och särskilt genomförandet av 

regler om överensstämmelse med tillgänglighetskraven är det ytterst viktigt att 

kommissionen och medlemsstaterna regelbundet rådgör med relevanta intressenter. 

Relevanta intressenter i den mening som avses i detta direktiv bör bl. a. inbegripa 

organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och äldre, 

arbetsmarknadsparter, företag som medverkar vid framställning av programvara för 

tillgänglighet relaterad till webbplatser och mobila applikationer samt civilsamhället.
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(50) Överensstämmelse med tillgänglighetskraven i detta direktiv bör regelbundet övervakas. 

En harmoniserad metod för övervakning skulle innebära en beskrivning av sättet att i alla 

medlemsstater på enhetlig grund kontrollera graden av överensstämmelse med 

tillgänglighetskraven, utförandet av representativa stickprov och övervakningens 

periodicitet. Medlemsstaterna bör regelbundet rapportera om resultatet av övervakningen 

och minst en gång om vilka åtgärder som har vidtagits för genomförandet av detta direktiv.

(51) Den övervakningsmetod som ska fastställas av kommissionen bör vara klar och tydlig, 

överförbar, jämförbar och reproducerbar. Övervakningsmetodens reproducerbarhet bör 

maximeras samtidigt som hänsyn tas till det faktum att mänskliga faktorer, t.ex. testning 

med hjälp av användare, eventuellt kan påverka denna reproducerbarhet. För att förbättra 

jämförbarhet av data mellan medlemsstater bör övervakningsmetoderna innehålla en 

beskrivning av hur resultatet av de olika testen måste eller kan läggas fram. För att inte ta 

resurser från uppgifterna att göra innehåll mer tillgängligt bör övervakningsmetoden vara 

lätt att använda.

(52) För att inte hindra innovation i fråga om mätmetoder för tillgänglighet avseende 

webbplatser och mobila applikationer och förutsatt att det inte hindrar jämförbarhet av data 

i unionen bör medlemsstaterna kunna använda mer avancerad övervakningsteknik på 

grundval av övervakningsmetoder som fastställs av kommissionen.
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(53) För att undvika att man systematiskt vänder sig till domstol bör det fastställas 

bestämmelser om rätten att inleda ett tillfredställande och effektivt förfarande för att 

säkerställa efterlevnaden av detta direktiv. Detta ska inte påverka rätten till ett effektivt 

rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan. Detta förfarande bör anses inbegripa rätten att lämna 

in klagomål till befintliga nationella myndigheter som är behöriga att besluta i fråga om 

dessa klagomål.

(54) I syfte att garantera att presumtionen om överensstämmelse med tillgänglighetskraven i 

detta direktiv tillämpas korrekt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende 

på ändringar av detta direktiv genom uppdatering av hänvisningar till europeisk standard 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga 

samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 

om bättre lagstiftning1. För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade 

akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i de av kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.



9389/1/16 REV 1 23
SV

(55) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av relevanta bestämmelser i detta 

direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Granskningsförfarandet 

bör användas för att fastställa de tekniska specifikationerna för tillgänglighetskraven, den 

metod som medlemsstaterna bör använda för att övervaka de berörda webbplatsernas och 

mobila applikationernas överensstämmelse med dessa krav och närmare bestämmelser om 

medlemsstaternas rapportering om övervakningsresultaten till kommissionen. Det 

rådgivande förfarandet bör användas för antagande av genomförandeakter för fastställande 

av en mall för tillgänglighetsutlåtanden som inte påverkar arten och omfattningen av de 

skyldigheter som följer av detta direktiv men som underlättar tillämpningen av de 

bestämmelser som föreskrivs. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om 
fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(56) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att inrätta en harmoniserad marknad för 

tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, inte 

i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom det kräver en 

harmonisering av de nuvarande olika reglerna i deras respektive rättsordningar, utan 

snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. För att förbättra den inre marknadens funktionssätt syftar detta direktiv till tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar när det gäller tillgänglighetskraven 

avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer för att därigenom 

göra dessa webbplatser och mobila applikationer mer tillgängliga för användare, särskilt 

personer med funktionsnedsättning.

2. I detta direktiv fastställs bestämmelser som kräver att medlemsstaterna ska säkerställa att 

offentliga myndigheters webbplatser, oavsett vilken anordning som används för åtkomst, 

och mobila applikationer uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 4.

3. Detta direktiv är inte tillämpligt på följande webbplatser och mobila applikationer:

a) Webbplatser och mobila applikationer tillhörande radio- och televisionsföretag med 

uppdrag i allmänhetens tjänst samt deras dotterbolag, liksom för andra organ eller 

deras dotterbolag, för fullgörandet av ett uppdrag att verka i allmänhetens tjänst på 

radio- eller tv-området.

b) Webbplatser och mobila applikationer tillhörande icke-statliga organisationer som 

inte tillhandahåller tjänster som är väsentliga för allmänheten eller tjänster som 

specifikt tillgodoser behoven för eller är avsedda för personer med 

funktionsnedsättning.
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4. Detta direktiv är inte tillämpligt på följande innehåll på webbplatser och i mobila 

applikationer:

a) Filformat för dokument som offentliggjorts före den … [21 månader efter detta 

direktivs ikraftträdande], om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva 

administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga myndighetens 

uppgifter.

b) Förinspelade tidsberoende media som offentliggjorts före den … [45 månader efter 

detta direktivs ikraftträdande].

c) Direktsändningar av tidsberoende medier.

d) Onlinekartor och onlinekarttjänster, så länge som väsentlig information tillhandahålls 

på ett tillgängligt digitalt sätt för kartor som är avsedda för navigering.

e) Innehåll från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda 

offentliga myndigheten eller står under dess kontroll.

f) Reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt 

tillgängliga på grund av

i) att tillgänglighetskraven inte är förenliga med antingen det berörda föremålets 

bevarande eller reproduktionens autenticitet (t.ex. vad gäller kontrast), eller

ii) att det saknas automatiska lösningar till överkomligt pris som skulle göra det 

lätt att överföra text i handskrifter eller andra föremål från kulturarvssamlingar 

till presentationsformat som är förenliga med tillgänglighetskraven.



9389/1/16 REV 1 27
SV

g) Innehåll i extranät och intranät, det vill säga webbplatser som endast är tillgängliga 

för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före 

den … [33 månader efter detta direktivs ikraftträdande] fram till dess att sådana 

webbplatser genomgår en omfattande översyn.

h) Innehåll på webbplatser och i mobila applikationer som räknas som arkiverat, vilket 

innebär att de endast har innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva 

administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den … [33 månader 

efter detta direktivs ikraftträdande].

5. Medlemsstaterna får undanta webbplatser och mobila applikationer tillhörande skolor, 

daghem och förskolor från detta direktivs tillämpning, med undantag av innehåll som 

hänför sig till väsentliga administrativa funktioner online.

Artikel 2

Minimiharmonisering

Medlemsstaterna får bibehålla eller införa åtgärder i enlighet med unionsrätten som går utöver de 

minimikrav som fastställs i detta direktiv för webbplatsers och mobila applikationers tillgänglighet.
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Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med

1. offentlig myndighet: statliga, regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organ 

enligt definitionen i led 4 i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU 

eller sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana 

offentligrättsliga organ, om dessa sammanslutningar särskilt inrättats för att tillgodose 

behov i det allmännas intresse, utan industriell eller kommersiell karaktär.

2. mobil applikation: en programvara som utformas och utvecklas av eller på uppdrag av 

offentliga myndigheter för användning av allmänheten i mobila enheter som smarttelefoner 

och pekplattor. I detta ingår inte själva den programvara som styr dessa enheter (mobila 

operativsystem) eller själva datorutrustningen.

3. standard: en standard i enlighet med definitionen i artikel 2 led 1 i förordning EU 

nr 1025/2012.

4. europeisk standard: en europeisk standard enligt definitionen i artikel 2 led 1 b i 

förordning (EU) nr 1025/2012.

5. harmoniserad standard: en harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2 led 1 c i 

förordning (EU) nr 1025/2012.
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6. tidsberoende media: medier av följande typ: enbart ljud, enbart video, kombination av ljud 

och video, enbart ljud och/eller video i kombination med interaktion.

7. föremål från kulturarvssamlingar: privat eller offentligt ägda föremål av historiskt, 

konstnärligt, arkeologiskt, estetiskt, vetenskapligt eller tekniskt intresse och som ingår i 

samlingar som bevaras av kulturella institutioner som bibliotek, arkiv och museer.

8. mätdata: kvantifierade resultat av den övervakningsverksamhet som utförs för att 

kontrollera att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer 

överensstämmer med tillgänglighetskraven i artikel 4. Mätdata omfattar både kvantitativa 

uppgifter om stickprovet av kontrollerade webbplatser och mobila applikationer (antal 

webbplatser och applikationer, eventuellt med antal besökare eller användare etc.) och 

kvantitativa uppgifter om tillgänglighetsnivå.

Artikel 4

Tillgänglighetskrav på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för 

att göra sina webbplatser och mobila applikationer mer tillgängliga genom att göra dem möjliga att 

uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
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Artikel 5

Oproportionell börda

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter tillämpar tillgänglighetskraven 

i artikel 4 i den utsträckning som dessa krav inte lägger en oproportionell börda på de 

offentliga myndigheterna vid tillämpningen av den artikeln.

2. För att bedöma i vilken utsträckning efterlevnad av tillgänglighetskraven i artikel 4 innebär 

en oproportionell börda ska medlemsstaterna säkerställa att den berörda offentliga 

myndigheten beaktar relevanta omständigheter, bland annat följande:

a) Den berörda offentliga myndighetens storlek, art och resurser.

b) Uppskattade kostnader och fördelar för den berörda offentliga myndigheten i 

förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning, 

med hänsyn tagen till hur ofta och under hur lång tid den specifika webbplatsen och 

mobila applikationen används.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 i denna artikel, ska den berörda offentliga 

myndigheten göra den inledande bedömningen av i vilken utsträckning överensstämmelse 

med tillgänglighetskraven i artikel 4 innebär en oproportionell börda.
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4. Om en offentlig myndighet utnyttjar det undantag som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel 

för en specifik webbplats eller mobil applikation efter att ha genomfört den bedömning 

som avses i punkt 2 i denna artikel, ska den i det tillgänglighetsutlåtande som avses i 

artikel 7 förklara vilka delar av tillgänglighetskraven som inte kunde uppfyllas och, där så 

är lämpligt, tillhandahålla tillgängliga alternativ.

Artikel 6

Presumtion om överensstämmelse med tillgänglighetskrav

1. Innehåll på webbplatser och i mobila applikationer som överensstämmer med de 

harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts av 

kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med förordning (EU) 

nr 1025/2012 ska förutsättas överensstämma med de tillgänglighetskrav som anges i 

artikel 4 som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

2. Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i denna artikel 

har offentliggjorts ska innehåll i mobila applikationer som överensstämmer med de 

tekniska specifikationerna eller delar av dem förutsättas överensstämma med de 

tillgänglighetskrav som anges i artikel 4 och som omfattas av dessa tekniska 

specifikationer eller delar av dem.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som anger de tekniska specifikationer som 

avses i första stycket i denna punkt. Dessa tekniska specifikationer ska uppfylla 

tillgänglighetskraven i artikel 4 och ska säkerställa en tillgänglighetsnivå som åtminstone 

motsvarar den nivå som säkerställs genom europeisk standard 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
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De genomförandeakter som avses i andra stycket i denna punkt ska antas i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3. Om inga hänvisningar till de 

harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i den här artikeln har offentliggjorts ska den 

första av dessa genomförandeakter antas senast den … [24 månader efter det att detta 

direktiv har trätt i kraft].

3. Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i denna artikel 

har offentliggjorts ska innehåll på webbplatser som uppfyller relevanta krav i europeisk 

standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller delar av den förutsättas överensstämma med 

de tillgänglighetskrav i artikel 4 som omfattas av dessa relevanta krav, eller delar av dem.

Om inga hänvisningar till de harmoniserade standarder som avses i punkt 1 i denna artikel 

har offentliggjorts och om de tekniska specifikationer som avses i punkt 2 i denna artikel 

saknas ska innehåll i mobila applikationer som uppfyller relevanta krav i europeisk 

standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) eller delar av den förutsättas överensstämma med 

de tillgänglighetskrav i artikel 4 som omfattas av dessa relevanta krav, eller delar av dem.

4. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10 för att 

ändra punkt 3 i denna artikel genom en uppdatering av hänvisningen till europeisk standard 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) så att de hänvisar till en senare version av denna standard 

eller till en europeisk standard som ersätter denna, om denna version eller standard 

uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 4 och säkerställer en tillgänglighetsnivå som minst 

motsvarar den nivå som säkerställs genom europeisk standard 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).
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Artikel 7

Ytterligare åtgärder

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter tillhandahåller och regelbundet 

uppdaterar ett detaljerat, fullständigt och tydligt tillgänglighetsutlåtande om deras 

webbplatsers och mobila applikationers överensstämmelse med detta direktiv.

När det gäller webbplatser ska tillgänglighetsutlåtandet lämnas i ett tillgängligt format, 

genom användning av den mall för tillgänglighetsutlåtanden som avses i punkt 2, och 

offentliggöras på den relevanta webbplatsen.

När det gäller mobila applikationer ska tillgänglighetsutlåtandet lämnas i ett tillgängligt 

format, genom användning av den mall för tillgänglighetsutlåtanden som avses i punkt 2, 

och finnas tillgänglig på webbplatsen för den offentliga myndighet som utvecklade den 

berörda mobila applikationen eller i anslutning till den information som är tillgänglig när 

man laddar ned applikationen.

Utlåtandet ska innehålla följande:

a) En förklaring avseende de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl 

som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de 

tillgängliga alternativ som finns.

b) En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för 

vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats 

eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 4 och att begära 

ut information som uteslutits i enlighet med artiklarna 1.4 och 5.
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c) En länk till det uppföljningsförfarande som föreskrivs i artikel 9 och som kan 

åberopas i händelse av ett otillfredsställande svar på meddelandet eller begäran.

Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter på ett tillfredställande sätt 

besvarar detta meddelande eller denna begäran inom en rimlig tidsperiod.

2. Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av en mall för 

tillgänglighetsutlåtanden. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det 

rådgivande förfarande som avses i artikel 11.2. Senast den … [två år efter detta direktivs 

ikraftträdande], ska kommissionen anta den första genomförandeakten.

3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att underlätta tillämpningen av de 

tillgänglighetskrav som anges i artikel 4 på andra typer av webbplatser eller mobila 

applikationer än de som avses i artikel 1.2, särskilt webbplatser eller mobila applikationer 

som omfattas av befintliga nationella lagar om tillgänglighet.

4. Medlemsstaterna ska främja och underlätta utbildningsprogram om webbplatsers och 

mobila applikationers tillgänglighet riktade till relevanta intressenter och personal på 

offentliga myndigheter, för att lära dem att skapa, underhålla och uppdatera webbplatser 

och mobila applikationer.

5. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att öka medvetenheten om de 

tillgänglighetskrav som anges i artikel 4, om deras nytta för användare och ägare till 

webbplatser och mobila applikationer och om möjligheten att lämna återkoppling om 

kraven i detta direktiv inte uppfylls, i enlighet med denna artikel.
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6. I samband med den övervakning och rapportering som avses i artikel 8 ska kommissionen 

underlätta samarbetet på unionsnivå mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna 

och relevanta intressenter för att utbyta bästa praxis och för att se över den 

övervakningsmetod som avses i artikel 8.2, marknads- och teknikutvecklingen samt 

framstegen mot tillgänglighet för webbplatser och mobila applikationer.

Artikel 8

Övervakning och rapportering

1. Medlemsstaterna ska, på grundval av den övervakningsmetod som anges i punkt 2 i denna 

artikel, regelbundet övervaka att offentliga myndigheters webbplatser och mobila 

applikationer uppfyller tillgänglighetskraven i artikel 4.

2. Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av en metod för övervakning 

av att webbplatser och mobila applikationer överensstämmer med tillgänglighetskraven i 

artikel 4. Denna övervakningsmetod ska vara klar och tydlig, överförbar, jämförbar, 

reproducerbar och lätt att använda. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 11.3. Senast den … [två år efter detta direktivs 

ikraftträdande] ska kommissionen anta den första genomförandeakten.
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3. Den metod för övervakning som avses i punkt 2 får beakta expertanalys och ska omfatta

a) periodiciteten för övervakningen och stickprov av webbplatser och mobila 

applikationer som ska vara föremål för övervakning,

b) på webbplatsnivå, stickprov av webbplatser och innehållet på dessa webbplatser,

c) på mobil applikationsnivå, det innehåll som ska kontrolleras, med beaktande av 

tidpunkten för när applikationen först släpptes ut och senare uppdateringar av 

funktioner,

d) en beskrivning av hur överensstämmelse eller bristande överensstämmelse med 

tillgänglighetskraven i artikel 4 ska påvisas i tillräcklig grad, med direkt hänvisning, 

när det är lämpligt, till relevanta beskrivningar i den harmoniserade standarden eller, 

om sådan saknas, i de tekniska specifikationer som avses i artikel 6.2 eller i den 

europeiska standard som avses i artikel 6.3,

e) om brister konstateras, en mekanism för att tillhandahålla data och information om 

överensstämmelsen med tillgänglighetskraven i artikel i ett format som de offentliga 

myndigheterna kan använda för att rätta till bristerna, och

f) lämpliga arrangemang, inklusive vid behov exempel och riktlinjer, för automatiska 

och manuella kontroller samt användbarhetskontroller, i kombination med en 

beskrivning av hur stickprov bör utföras på ett sätt som överensstämmer med 

periodiciteten för övervakningen och rapporteringen.
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4. Senast den … [fem år efter detta direktivs ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska 

medlemsstaterna överlämna en rapport till kommissionen om resultatet av övervakningen, 

inbegripet mätdata. Rapporten ska utarbetas på grundval av de bestämmelser om 

rapportering som avses i punkt 6 i denna artikel. Rapporten ska också omfatta uppgifter om 

användningen av det uppföljningsförfarande som avses i artikel 9.

5. Med avseende på de åtgärder som antas i enlighet med artikel 7 ska den första rapporten 

även omfatta följande:

a) En beskrivning av de mekanismer som medlemsstaterna har infört för samrådet med 

relevanta intressenter om tillgänglighet avseende webbplatser och mobila 

applikationer.

b) Förfaranden för att offentliggöra utveckling inom tillgänglighetspolitiken för 

webbplatser och mobila applikationer.

c) Erfarenheter och resultat från genomförandet av reglerna om överensstämmelse med 

tillgänglighetskraven i artikel 4.

d) Uppgifter om utbildning och verksamhet för ökad medvetenhet.

Om betydande ändringar har gjorts av de åtgärder som avses i första stycket ska 

medlemsstaterna i sina därefter följande rapporter innehålla uppgifter om dessa ändringar.
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6. Innehållet i samtliga rapporter, dock inte nödvändigtvis förteckningen över de granskade 

webbplatserna, mobila applikationerna eller offentliga myndigheterna, ska offentliggöras i 

ett tillgängligt format. Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av 

närmare bestämmelser om medlemsstaternas rapportering till kommissionen. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 11.3. Senast den … [två år efter detta direktivs ikraftträdande], ska kommissionen 

anta den första genomförandeakten senast två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

7. Senast den … [21 månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska medlemsstaterna 

underrätta kommissionen om det organ som utsetts för att genomföra övervakningen och 

rapporteringen.

Artikel 9

Uppföljningsförfarande

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns ett tillfredställande och effektiv t 

uppföljningsförfarande för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv i förhållande till 

kraven i artiklarna 4, 5 och 7.1. Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa att det finns ett 

uppföljningsförfarande, t.ex. en möjlighet att kontakta en ombudsman, för att säkerställa en 

effektiv hantering av meddelanden eller begäranden som tagits emot i enlighet med 

artikel 7.1 b och för att se över den bedömning som avses i artikel 5.

2. Senast den … [21 månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska medlemsstaterna 

underrätta kommissionen om det organ som ansvarar för efterlevnaden av detta direktiv.
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Artikel 10

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor 

som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.4 ska ges till kommissionen 

tills vidare från och med den … [sex månader efter detta direktivs ikraftträdande].

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.4 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den 

befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet 

datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av 

varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av 

den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet 

och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 6.4 ska träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en 

period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller 

om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 11

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den 

mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 12

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv senast den … [21 månader efter detta direktivs 

ikraftträdande]. De ska genast underrätta kommissionen om detta.
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När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser 

i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser enligt följande:

a) För offentliga myndigheters webbplatser som inte offentliggjorts före den … [21 

månader efter detta direktivs ikraftträdande] från och med den … [33 månader efter 

detta direktivs ikraftträdande].

b) För alla offentliga myndigheters webbplatser som inte omfattas av led a från och med 

den … [45 månader efter detta direktivs ikraftträdande].

c) För offentliga myndigheters mobila applikationer från och med den … [54 månader 

efter detta direktivs ikraftträdande].
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Artikel 13

Översyn

Kommissionen ska göra en översyn av tillämpningen av detta direktiv senast den … [66 månader 

från detta direktivs ikraftträdande]. Vid denna översyn ska hänsyn tas till medlemsstaternas 

rapporter om resultatet av den övervakning som anges i artikel 8 och användning av det 

uppföljningsförfarande som anges i artikel 9. Den bör även innehålla en översyn av tekniska 

framsteg som skulle kunna göra tillgängligheten lättare att åstadkomma för vissa typer av innehåll 

som undantas från detta direktivs tillämpningsområde. Resultatet av denna översyn ska 

offentliggöras i ett tillgängligt format.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.
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Artikel 15

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

1. Den 3 december 2012 lade kommissionen fram sitt förslag till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (nedan 

kallad direktivet) med artikel 114 i EUF-fördraget som rättslig grund.

2. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 22 maj 2013.

3. Europaparlamentet antog sin lagstiftningsresolution vid första behandlingen 

den 26 februari 2014.

4. Rådet och Europaparlamentet inledde förhandlingar i syfte att nå en tidig 

överenskommelse vid andra behandlingen i januari 2016. Förhandlingarna avslutades 

framgångsrikt den 3 maj 2016 då Europaparlamentet och rådet nådde en preliminär 

överenskommelse om en kompromisstext.

5. Den 25 maj 2016 bekräftade Ständiga representanternas kommitté (Coreper) 

kompromisstexten till direktivet, så som den godkänts av de två institutionerna.

6. Den 30 maj 2016 skickade ordföranden för Europaparlamentets utskott för den inre 

marknaden och konsumentskydd en skrivelse till ordföranden för Coreper och 

förklarade att hon, om rådet formellt förelägger Europaparlamentet den överenskomna 

ståndpunkten och med förbehåll för juristlingvisternas granskning, kommer att 

rekommendera kammaren att godkänna rådets ståndpunkt utan ändringar vid 

parlamentets andra behandling.

7. Den 16 juni 2016 bekräftade rådet sin politiska överenskommelse om kompromisstexten 

till direktivet.
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II. SYFTE

8. Det framgår av resultatet av förhandlingarna att direktivet syftar till en tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar, andra författningar och administrativa praxis rörande kraven på 

tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, för att 

förbättra den inre marknadens funktionssätt.

9. Detta direktiv är också förenligt med artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, som EU och medlemsstaterna är parter i.

10. Detta direktiv har en avgörande betydelse när det gäller att förbättra den inre marknaden 

för tjänster rörande digital tillgänglighet till information och att säkerställa en 

fullständig integrering av alla medborgare, särskilt äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning, i det digitala samhället.

III. ANALYS AV RÅDETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

A. Allmänt

11. Efter omröstningen i kammaren förde Europaparlamentet och rådet förhandlingar i syfte 

att nå en överenskommelse vid andra behandlingen på grundval av en rådets ståndpunkt 

vid första behandlingen som parlamentet kunde godkänna som sådan. Texten till rådets 

ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar till fullo den kompromiss som 

medlagstiftarna nådde.

12. I den kompromisståndpunkt som medlagstiftarna nådde säkerställs en balans mellan den 

eventuella belastning som skapas av kraven och fördelarna för medborgarna.
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B. Viktiga frågor

13. Den kompromiss som nåddes med Europaparlamentet innehåller följande 

huvudpunkter:

a) Tillämpningsområde

14. Enligt kompromissen omfattar tillämpningsområdet både offentliga myndigheters 

webbplatser och deras mobila applikationer.

15. I direktivet föreskrivs att en mycket begränsad uppsättning undantag som avser innehåll 

och webbplatser.

16. Direktivet ger dessutom medlemsstaterna möjlighet att undanta skolors och förskolors 

webbplatser och mobila applikationer, förutsatt att det innehåll som hänför sig till dessa 

myndigheters viktiga administrativa funktioner online görs tillgängligt.

b) Krav, presumtion om överensstämmelse och oproportionerlig börda

17. I direktivet fastställs minimikrav på offentliga myndigheters webbplatser och mobila 

applikationer. I en framtidssäkrad bestämmelse om presumtion om överensstämmelse 

fastställs att miniminivån för tillgänglighet ska motsvara den nivå som definieras i 

standard EN 301 549 v1.1.2 (2015-04). Kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter med avseende på ändringar av hänvisningen till denna standard.

18. I direktivet säkerställs också att allmänheten får tillräckliga och tillgängliga förklaringar 

utan att dessa krav innebär en oproportionerlig börda för offentliga myndigheter.

c) Ytterligare åtgärder och efterlevnad
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19. Enligt direktivet ska medlemsstaterna underlätta tillämpningen av tillgänglighetskraven 

på webbplatser och mobila applikationer utöver de som omfattas av 

tillämpningsområdet, främja och underlätta utbildningsprogram om webbplatsers och 

mobila applikationers tillgänglighet och, slutligen, vidta nödvändiga åtgärder för ökad 

medvetenhet om tillgänglighetskraven.

20. I direktivet fastställs att varje offentlig myndighet ska tillhandahålla ett tillgängligt intyg 

om de skäl som ligger till grund för bristande tillgänglighet till innehåll och, i 

förekommande fall, de alternativ som föreligger. Kommissionen ges befogenhet att anta 

genomförandeakter om fastställande av en mall för intyg.

21. I direktivet fastställs också möjligheten för personer att ge återkoppling till eller begära 

otillgängligt innehåll från offentliga myndigheter och att, vid behov, åberopa ett 

efterlevnadsförfarande.

d) Övervakning och rapportering

22. Medlemsstaterna ska regelbundet övervaka överensstämmelsen på grundval av en 

övervakningsmetod som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter.

23. Medlemsstaterna ska vart tredje år rapportera till kommissionen om resultatet av 

övervakningen och rapporternas innehåll ska offentliggöras i ett tillgängligt format. 

Närmare bestämmelser om rapporteringen till kommissionen ska fastställas genom 

genomförandeakter.

e) Införlivande och översyn

24. Medlemsstaterna ska införliva direktivet inom 21 månader från dagen för dess 

ikraftträdande.
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25. Enligt direktivet får offentliga myndigheter ytterligare 12–33 månader på sig att göra sina 

befintliga och nya webbplatser och mobila applikationer tillgängliga.

26. I direktivet fastställs, sist men inte minst, en översyn inom 66 månader från ikraftträdandet, 

vid vilken hänsyn ska tas till de tekniska framsteg som skulle kunna göra tillgängligheten 

lättare för vissa typer av innehåll som undantas från tillämpningsområdet.

IV. SLUTSATS

27. Rådets ståndpunkt återspeglar till fullo den kompromiss som nåddes i förhandlingarna 

mellan Europaparlamentet och rådet och som kommissionen instämmer i. 

Kompromissen bekräftas i skrivelsen från ordföranden för utskottet för den inre 

marknaden och konsumentskydd till Corepers ordförande av den 30 maj 2016.
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1. Den 3 december 2012 förelade kommissionen rådet det ovannämnda förslaget1, som grundar 

sig på artikel 114.1 i EUF-fördraget.

2. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 22 maj 20132.

3. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 26 februari 20143.

1 Dok. 17344/12.
2 EUT C 271, 19.9.2013, s. 116.
3 Dok. 6835/14.
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4. Vid sitt 3474:e möte den 16 juni 2016 nådde rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 

sjukvård samt konsumentfrågor) en politisk överenskommelse om rådets ståndpunkt vid första 

behandlingen avseende det ovannämnda direktivet1.

5. Coreper uppmanas att föreslå rådet att det som en A-punkt på dagordningen vid ett 

kommande möte antar rådets ståndpunkt vid första behandlingen, som återges i 

dokument 9389/16, och motiveringen, som återges i dokument 9389/16 ADD 1.

1 I enlighet med skrivelsen av den 30 maj 2016 från ordföranden i Europaparlamentets utskott 
för den inre marknaden och konsumentskydd till Corepers ordförande bör 
Europaparlamentet vid andra behandlingen godkänna rådets ståndpunkt vid första 
behandlingen utan ändringar.
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2012/0340 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 

 

enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

 

om 

rådets ståndpunkt om antagandet av ett förslag till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser och 

mobilapplikationer 

(Text av betydelse för EES) 

1. BAKGRUND 

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet 

(dokument COM(2012) 721 final – 2012/0340 COD): 

 

3.12.2012 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande:  22.5.2013 

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 26.2.2014 

Antagande av rådets ståndpunkt: 18.7.2016 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Syftet med kommissionens förslag är att komma till rätta med den splittrade inre marknaden 

för produkter och tjänster som rör webbtillgänglighet, genom att tillnärma medlemsstaternas 

lagar och andra författningar om tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser.  

Förslaget föreskriver att vissa offentliga myndigheters webbplatser skulle göras tillgängliga i 

hela EU genom att de uppfyller samma tekniska normer och standarder (Web Content 

Accessibility Guidelines WCAG 2.0, nivå AA från W3C Consortium – WCAG 2.0). 

Förslaget omfattar endast tolv typer av webbplatser för offentliga myndigheters webbplatser, 

och ger medlemsstaterna möjlighet att utöka denna förteckning. 

3. KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT 

Totalt sett godtog rådet behovet att lagstifta på detta område och stödde de viktigaste målen i 

kommissionens förslag, dvs. att förbättra tillgängligheten till offentliga myndigheters 

webbplatser. Rådet gjorde dock vissa ändringar när det gäller hur dessa mål ska uppnås. 

I synnerhet utvidgades förslagets tillämpningsområde till att omfatta webbplatser och 

mobilapplikationer för alla offentliga myndigheter, med några begränsade undantag när det 

gäller vilka typer av myndighet och vilket innehåll som omfattas. En uppsättning 

bestämmelser som gör det möjligt för offentliga myndigheter att tillämpa 

tillgänglighetskraven så länge de inte innebär en oproportionerligt stor börda (med hänsyn till 

faktorer såsom den offentliga myndighetens storlek och resurser) togs också med.   
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Definitionen av ”offentlig myndighet” klargör att utvidgningen till sammanslutningar av en 

eller flera myndigheter eller organ som lyder under offentlig rätt omfattar sammanslutningar 

som har inrättats med det särskilda syftet att tillgodose allmänna intressen och som inte har 

industriell eller kommersiell karaktär. 

Medlemsstaterna får behålla eller införa bestämmelser (i enlighet med unionsrätten) som 

sträcker sig utöver de minimikrav som fastställs i direktivet. 

Bestämmelserna om standarder har anpassats för att ta hänsyn till antagandet 2014 av den 

europeiska standarden EN 301 549 (om tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig 

upphandling av IKT-produkter och IKT-tjänster i Europa), till följd av mandat 376, och också 

för att ta hänsyn till det faktum att det pågår standardiseringsarbete för mobilapplikationer. 

Kommissionen måste anta genomförandeakter inom 24 månader från direktivets 

ikraftträdande, med tekniska specifikationer för mobilapplikationer i fall där ingen hänvisning 

till en harmoniserad standard som omfattar dessa mobilapplikationer har offentliggjorts. En 

särskild skyldighet infördes om att webbplatser och mobilapplikationer ska uppfylla de 

relevanta bestämmelserna i den europeiska standarden EN 301 549 V1.1.2 (2015–04), och 

kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad akt för att hänvisa till en senare version av 

denna standard, eller till en europeisk standard som ersätter denna, även om ingen hänvisning 

till harmoniserade standarder som omfattar dessa mobilapplikationer har offentliggjorts. 

I textens nuvarande form fastställs krav om insyn (offentliga myndigheter måste offentliggöra 

information om tillgängligheten till sina webbplatser och mobilapplikationer) och om att 

användare kan begära ett visst innehåll som annars är undantaget från tillgänglighetskraven. I 

det ändrade förslaget fastställs dessutom krav på ett effektivt verkställighetsförfarande, 

inklusive möjligheten att vända sig till en ombudsman samt övervakning och rapportering 

från medlemsstaterna. Dessa bör förstärka ett effektivt genomförande av 

tillgänglighetskraven. 

Kommissionen ombeds dessutom att med hjälp av genomförandeakter fastställa en mall för 

intyg om tillgänglighet som offentliga myndigheter kommer att vara skyldiga att 

offentliggöra, samt rapporteringskrav för medlemsstaterna och den övervakningsmetod som 

medlemsstaterna kommer att behöva införa. 

Efter det att direktivet antagits måste medlemsstaterna införliva direktivet i nationell 

lagstiftning senast 21 månader efter dagen för dess ikraftträdande. Bestämmelserna ska sedan 

tillämpas inom tolv månader för offentliga myndigheters nya webbplatser, inom 24 månader 

för offentliga myndigheters befintliga webbplatser och inom 33 månader för offentliga 

myndigheters mobilapplikationer. 

Kommissionen stöder innehållet i denna text. 

Efter informella trepartsdiskussioner den 26 januari 2016, den 2 februari 2016 och den 3 maj 

2016 nådde parlamentet och rådet en preliminär politisk överenskommelse om texten. 

Rådet bekräftade denna politiska överenskommelse den 16 juni 2016 och antog sin 

ståndpunkt vid första behandlingen den 18 juli 2016. 

4. SLUTSATS 

Kommissionen ger sitt stöd till resultaten av förhandlingarna mellan institutionerna och kan 

därför godta rådets ståndpunkt vid första behandlingen. 
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