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7.9.2017 A8-0188/290 

Ändringsförslag  290 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt IV– del A  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Följande åtgärder ska vidtas för att se till 

att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt som i 

största möjliga utsträckning möjliggör 

förutsebar användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning: 

För att se till att tjänsterna tillhandahålls på 

ett sätt som i största möjliga utsträckning 

möjliggör rimligen förutsebar användning 

bland personer med funktionsnedsättning, 

ska de krav på funktionsprestanda som 

anges i punkt C i avsnitt I uppfyllas och 

inbegripa följande: 

a) Tillgängligheten för de produkter 

som de använder vid 

tillhandahållandet av tjänsten ska 

säkerställas, i enlighet med 

bestämmelserna i punkt B om 

tillhörande utrustning med 

avancerad datorkapacitet för 

konsumentbruk. 

a) De produkter som 

tjänsteleverantörerna använder vid 

tillhandahållandet av den berörda 

tjänsten, i enlighet med 

bestämmelserna i punkt B i detta 

avsnitt. 

 

b) Information ska tillhandahållas om 

hur tjänsten fungerar, om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess faciliteter 

enligt följande: 

b) Information om hur den berörda 

tjänsten fungerar, om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess faciliteter, 

även inom de elektroniska 

programguiderna. 
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i) Informationsinnehållet ska finnas 

tillgängligt i de textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som användarna 

ska kunna presentera på olika sätt 

och uppfatta med mer än ett sinne. 

 

ii) Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas. 

 

iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som 

krävs för att få tillgång till tjänsten, 

ska tillhandahållas i enlighet med 

led c.  

 

 

c) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 

så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland annat 

så att presentationen av innehållet 

och interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

 

c) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 

så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland annat 

så att presentationen av innehållet 

och interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

 

d) Lättillgänglig information ska 

tillhandahållas för att underlätta 

komplementariteten med 

stödtjänster. 

d) Applikationer för mobila enheter 

och för TV-baserade enheter. 

 da) Information för att underlätta 

komplementaritet med stödtjänster. 
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e) Funktioner, metoder, riktlinjer och 

förfaranden ska inbegripas, liksom 

ändringar i de berörda tjänsternas 

verksamhet, för att tillgodose 

behoven hos personer med 

funktionsbegränsning. 

e) Funktioner, metoder, riktlinjer, 

förfaranden och ändringar i de 

berörda tjänsternas verksamhet för att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsnedsättning, vilket måste 

uppnås till exempel genom att 

följande säkerställs: 

 i) Textremsor för döva personer och 

personer med nedsatt hörsel, som är 

välsynkroniserade med videon, 

läsbara, korrekta och begripliga i 

syfte att på ett effektivt sätt spegla 

ljudinformationen. Detta inbegriper 

att upprätta kvalitetsspecifikationer 

som åtminstone omfattar typsnitt, 

teckenstorlek, kontrast och 

färganvändning samt, där så är 

möjligt, nödvändiga krav för att 

säkerställa användarnas kontroll 

över undertexterna. 

 

 ii) Syntolkning och ljudtextning som är 

välsynkroniserade med videon. 

Detta inbegriper att upprätta 

kvalitetsspecifikationer med 

anknytning till ljudplaceringen och 

tydligheten hos syntolkningen och 

ljudtextningen, samt nödvändiga 

krav för att säkerställa användarnas 

kontroll över dem. 
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 iii) Teckenspråkstolkning som är 

korrekt och begriplig i syfte att på 

ett effektivt sätt spegla 

ljudinformationen. Detta inbegriper 

att upprätta yrkeskrav för tolkarna 

och kvalitetsspecifikationer för hur 

tecknandet tillhandahålls. Där så är 

tekniskt möjligt ska krav för att 

säkerställa användarnas kontroll 

över tillhandahållandet av 

tecknandet upprättas. 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  291 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt II – rubriken och punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

AVSNITT II – Självbetjäningsterminaler: 

Bankautomater, 

biljettförsäljningsautomater och 

incheckningsautomater 

AVSNITT II – Självbetjäningsterminaler: 

Bankautomater, 

biljettförsäljningsautomater, 

incheckningsautomater och 

betalterminaler  

1.  Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning: 

Följande ska göras tillgängligt för att se 

till att produkterna utformas och tillverkas 

på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning och 

personer med åldersrelaterad 

funktionsnedsättning: 

 

För att se till att produkterna utformas och 

tillverkas på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör rimligen förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsnedsättning, ska de krav på 

funktionsprestanda som anges i del C i 

avsnitt I uppfyllas. I det avseendet ska 

produkter inte kräva att en 

tillgänglighetsfunktion aktiveras för att en 

användare som behöver funktionen ska 

kunna sätta på den. 

 

 Produkternas utformning och tillverkning 

ska göras tillgänglig, och inbegripa 

följande: 

 

a) Information om användningen av 

produkten ska tillhandahållas på 

själva produkten (märkning, 

bruksanvisning, varning) och ska 

 

a) Information om användningen av 

produkten ska tillhandahållas på 

själva produkten (märkning, 

bruksanvisning och varning). 
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i)  kunna uppfattas med mer än ett sinne,  

ii) vara begriplig,  

iii) vara tydlig,  

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 

förutsebara 

användningsförhållanden. 

 

b) Produktens användargränssnitt 

(hantering, kontroll och återkoppling, 

input och output) i enlighet med 

punkt 2. 

b) Produktens användargränssnitt 

(hantering, kontroll och återkoppling, 

input och output). 

c) Produktens funktionalitet, med hjälp 

av funktioner som syftar till att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsbegränsning, i enlighet 

med punkt 2. 

 

c) Produktens funktionalitet, med hjälp 

av funktioner som syftar till att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsnedsättning, vilket måste 

uppnås genom att man möjliggör 

användning av personliga hörlurar, 

om det krävs respons inom en viss 

tid, genom att användaren förvarnas 

via fler än ett sinne och genom att 

ge möjlighet till längre tid att svara, 

samt genom att ha lämplig kontrast 

och nycklar och kontroller som kan 

förnimmas med känseln. 

 

d) Produktens gränssnitt med 

hjälpmedel.  

d) Produktens gränssnitt med 

hjälpmedel. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/292 

Ändringsförslag  292 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt III – del A och del B  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

A. Tjänster: A. Tjänster: 

1. Följande åtgärder ska vidtas för att se 

till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 

som i största möjliga utsträckning 

möjliggör förutsebar användning bland 

personer med funktionsbegränsning, 

inbegripet personer med 

funktionsnedsättning: 
 

1. För att se till att tjänsterna 

tillhandahålls på ett sätt som i största 

möjliga utsträckning möjliggör 

rimligen förutsebar användning bland 

personer med funktionsnedsättning , 

ska de krav på funktionsprestanda 

som anges i del C i avsnitt I 

uppfyllas och inbegripa följande: 
 

a) Tillgängligheten för de produkter 

som de använder vid 

tillhandahållandet av tjänsten ska 

säkerställas, i enlighet med 

bestämmelserna i punkt B om 

tillhörande terminalutrustning med 

avancerad datorkapacitet för 

konsumentbruk. 

 

a) De produkter som 

tjänsteleverantörerna använder vid 

tillhandahållandet av den berörda 

tjänsten, i enlighet med 

bestämmelserna i del B i detta 

avsnitt.  

 

b) Information ska tillhandahållas om 

hur tjänsten fungerar, om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess faciliteter 

enligt följande:  

b) Information om hur den berörda 

tjänsten fungerar och om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och faciliteter. 
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i) Informationsinnehållet ska finnas 

tillgängligt i de textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som användarna 

ska kunna presentera på olika sätt 

och uppfatta med mer än ett sinne. 

 

ii) Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas.  

 

iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som 

krävs för att få tillgång till tjänsten, 

ska tillhandahållas i enlighet med 

led c.  

 

 

ba) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande webbplatser och 

nätapplikationer som krävs för att få 

tillgång till den berörda tjänsten. 

c) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 

så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland annat 

så att presentationen av innehållet 

och interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

 

c) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 

så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland annat 

så att presentationen av innehållet 

och interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

 

 ca) Mobilbaserade appar. 
 

d) Lättillgänglig information ska 

tillhandahållas för att underlätta 

komplementariteten med 

stödtjänster.  

 

d) Information för att underlätta 

komplementaritet med stödtjänster. 

 

e) Funktioner, metoder, riktlinjer och 

förfaranden ska inbegripas, liksom 

e) Funktioner, metoder, riktlinjer och 

förfaranden ska inbegripas, liksom 
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ändringar i de berörda tjänsternas 

verksamhet, för att tillgodose 

behoven hos personer med 

funktionsbegränsning.  

 

ändringar i de berörda tjänsternas 

verksamhet, för att tillgodose 

behoven hos personer med 

funktionsnedsättning och säkerställa 

interoperabilitet, vilket måste uppnås 

genom att stödja tal-, video- och 

realtidstextkommunikation, ensamt 

eller i kombination 

(totalkonversation) mellan två 

användare eller mellan en 

användare och en larmcentral. 

 

B. Terminalutrustning med avancerad 

datorkapacitet för telefonitjänster, för 

konsumentbruk.  

 

B. Tillhörande terminalutrustning för 

konsumentbruk:  

 

1. Utformning och tillverkning:  1. Utformning och tillverkning:  

Följande ska göras tillgängligt för att se 

till att produkterna utformas och tillverkas 

på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning och 

personer med åldersrelaterad 

funktionsnedsättning: 

 

För att se till att produkterna utformas och 

tillverkas på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör rimligen förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsnedsättning, ska de krav på 

funktionsprestanda som anges i del C i 

avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande: 

a) Information om användningen av 

produkten ska tillhandahållas i eller 

på själva produkten (märkning, 

bruksanvisning, varning) och ska  

a) Den information om 

användningen av produkten som 

tillhandahålls på själva produkten 

(märkningen, bruksanvisningen 

och varningen) ska vara begriplig. 

i) kunna uppfattas med mer än ett 

sinne,  

 

ii) vara begriplig,   

iii) vara tydlig,   

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 

förutsebara användningsförhållanden. 

 



 

AM\1133940SV.docx  PE605.628v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

b) Produktens förpackning och den 

information som ges på den (om hur 

den ska öppnas, tillslutas, användas 

och bortskaffas). 

b) Produktens förpackning och den 

information som ges på den (om hur 

den ska öppnas, tillslutas, användas 

och bortskaffas). 

c) Anvisning för användning, 

installation, underhåll, förvaring och 

bortskaffande av produkten, vilka ska 

uppfylla följande: 

 

c) Anvisning för användning, 

installation, underhåll, förvaring och 

bortskaffande av produkten: 

i) Innehållet i anvisningen ska finnas 

tillgängligt i textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som ska 

presenteras på olika sätt och kunna 

uppfattas med mer än ett sinne. 

 

 

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 

alternativ till innehåll som inte 

består av text.  

 

d) Produktens användargränssnitt 

(hantering, kontroll och återkoppling, 

input och output) i enlighet med 

punkt 2. 

 

d) Produktens användargränssnitt 

(hantering, kontroll och 

återkoppling, input och output). 

 

e) Produktens funktionalitet, med hjälp 

av funktioner som syftar till att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsbegränsning, i enlighet med 

punkt 2.  

 

e) Produktens funktionalitet, med 

hjälp av funktioner som syftar till att 

tillgodose behoven hos personer 

med funktionsnedsättning och 

säkerställa interoperabilitet, vilket 

måste uppnås genom att stödja hifi-

ljud, en videoupplösning som 

möjliggör kommunikation via 

teckenspråk, realtidstext ensamt 

eller i kombination med röst- och 

videokommunikation, eller genom 

att säkerställa effektiv trådlös 

koppling till hörselteknik. 
 

f) Produktens gränssnitt med 

hjälpmedel.  

f) Produktens gränssnitt med 

hjälpmedel. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/293 

Ändringsförslag  293 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt IV – del B  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Följande ska göras tillgängligt för att se 

till att produkterna utformas och tillverkas 

på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning och 

personer med åldersrelaterad 

funktionsnedsättning: 

 

För att se till att produkterna utformas och 

tillverkas på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör rimligen förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsnedsättning, ska de krav på 

funktionsprestanda som anges i del C i 

avsnitt I uppfyllas och inbegripa följande: 

a) Information om användningen av 

produkten ska tillhandahållas i eller 

på själva produkten (märkning, 

bruksanvisning, varning) och ska  

a) Information om användningen av 

produkten ska tillhandahållas på 

själva produkten (märkning, 

bruksanvisning och varning). 

i) kunna uppfattas med mer än ett 

sinne, 

 

ii) vara begriplig,  

iii) vara tydlig,  

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 

förutsebara 

användningsförhållanden.  

 

b) Produktens förpackning och den 

information som ges på den (om hur 

den ska öppnas, tillslutas, användas 

och bortskaffas). 

 

b) Produktens förpackning och den 

information som ges på den (om 

hur den ska öppnas, tillslutas, 

användas och bortskaffas). 
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c) Anvisning för användning, 

installation, underhåll, förvaring och 

bortskaffande av produkten, vilka ska 

uppfylla följande: 

 

c) Anvisning för användning, 

installation, underhåll, förvaring 

och bortskaffande av produkten: 

 

i) Innehållet i anvisningen ska finnas 

tillgängligt i textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som ska 

presenteras på olika sätt och kunna 

uppfattas med mer än ett sinne. 

 

 

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 

alternativ till innehåll som inte består 

av text.  

 

 

d) Produktens användargränssnitt 

(hantering, kontroll och återkoppling, 

input och output) i enlighet med 

punkt 2.  

 

d) Produktens användargränssnitt 

(hantering, kontroll och återkoppling, 

input och output). 

 

e) Produktens funktionalitet, med hjälp 

av funktioner som syftar till att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsbegränsning, i enlighet 

med punkt 2. 

 

e) Produktens funktionalitet, med hjälp 

av funktioner som syftar till att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsnedsättning, vilket måste 

uppnås till exempel genom att 

stödja möjligheten att välja, 

personanpassa och visa 

tillgänglighetstjänster såsom 

undertexter för döva och personer 

med nedsatt hörsel, genom 

syntolkning, talad textning och 

teckenspråkstolkning, genom att 

erbjuda effektiv trådlös koppling till 

hörselteknik eller genom att 

tillhandahålla användaren 

användarkontroller för att aktivera 

tillgänglighetstjänster för 

audiovisuella tjänster med samma 

framskjutna plats som de primära 

mediekontrollerna. 
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f) Produktens gränssnitt med 

hjälpmedel. 

f) Produktens gränssnitt med hjälpmedel. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/294 

Ändringsförslag  294 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt V– del A  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 

se till att tjänsterna tillhandahålls på 

ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning:  

1. För att se till att tjänsterna 

tillhandahålls på ett sätt som i största 

möjliga utsträckning möjliggör 

rimligen förutsebar användning bland 

personer med funktionsnedsättning, 

ska de krav på funktionsprestanda 

som anges i del C i avsnitt I 

uppfyllas och inbegripa följande: 

a) Information ska tillhandahållas om 

hur tjänsten fungerar, om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess faciliteter 

enligt följande: 

a) Information om hur den berörda 

tjänsten fungerar och om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och faciliteter. 

i) Informationsinnehållet ska finnas 

tillgängligt i de textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som användarna 

ska kunna presentera på olika sätt 

och uppfatta med mer än ett sinne. 

 

ii) Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas.  
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iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som 

krävs för att få tillgång till tjänsten, 

ska tillhandahållas i enlighet med 

led b.  

aa) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som 

krävs för att få tillgång till den 

berörda tjänsten, ska tillhandahållas 

i enlighet med led b. 

 

b) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 

så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland annat 

så att presentationen av innehållet 

och interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

 

b) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 

så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland annat 

så att presentationen av innehållet och 

interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

c) Funktioner, metoder, riktlinjer och 

förfaranden ska inbegripas, liksom 

ändringar i de berörda tjänsternas 

verksamhet, för att tillgodose 

behoven hos personer med 

funktionsbegränsning. 

 

c) Funktioner, metoder, riktlinjer, 

förfaranden och ändringar i de 

berörda tjänsternas verksamhet för att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsnedsättning, vilket måste 

uppnås genom tillhandahållande av 

smart biljettförsäljning (elektronisk 

reservation, biljettbokning etc.), 

realtidsinformation för passagerare 

(tidtabeller, information om 

trafikstörningar, anslutningar, 

vidareförbindelser med andra 

transportmedel etc.) och ytterligare 

serviceinformation (om bemanning 

på stationer, trasiga hissar eller 

tjänster som är otillgängliga för 

tillfället etc.). 

 

 ca) Tjänster för mobila enheter, smart 

biljettförsäljning och 

realtidsinformation. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/295 

Ändringsförslag  295 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt VI – del A – punkt 1  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 

se till att tjänsterna tillhandahålls på 

ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning: 

 

1. För att se till att tjänsterna 

tillhandahålls på ett sätt som i största 

möjliga utsträckning möjliggör 

rimligen förutsebar användning bland 

personer med funktionsnedsättning , 

ska de krav på funktionsprestanda 

som anges i del C i avsnitt I 

uppfyllas och inbegripa följande: 

 

a) Tillgängligheten för de produkter 

som de använder vid 

tillhandahållandet av tjänsten ska 

säkerställas, i enlighet med 

bestämmelserna i punkt D. 

 

a) De produkter som 

tjänsteleverantörerna använder vid 

tillhandahållandet av den berörda 

tjänsten, i enlighet med 

bestämmelserna i punkt D i detta 

avsnitt. 

 

b) Information ska tillhandahållas om 

hur tjänsten fungerar, om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess faciliteter 

enligt följande:  

 

b) Information ska tillhandahållas om 

hur tjänsten fungerar, om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess faciliteter. 

Informationen ska vara begriplig 

utan att ligga på en komplexitetsnivå 

som överstiger nivå B2 (övre 

medelnivå) enligt Europarådets 

gemensamma europeiska 

referensram för språk. 
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i) Informationsinnehållet ska finnas 

tillgängligt i de textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som användarna 

ska kunna presentera på olika sätt 

och uppfatta med mer än ett sinne.  

 

ii) Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas. 

 

iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som 

krävs för att få tillgång till tjänsten, 

ska tillhandahållas i enlighet med 

led c.  

 

 ba) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande webbplatser och 

nätapplikationer som krävs för att få 

tillgång till den berörda tjänsten. 

Dessa avser till exempel elektronisk 

identifiering, säkerhet och 

betalmetoder som krävs för 

tillhandahållandet av tjänsten. 

c) Webbplatser ska göras tillgängliga 

på ett enhetligt och ändamålsenligt 

sätt så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland 

annat så att presentationen av 

innehållet och interaktionen med 

innehållet kan anpassas, vid behov 

med hjälp av ett tillgängligt 

elektroniskt alternativ, på ett sätt 

som underlättar interoperabiliteten 

med olika användarprogram och 

hjälpmedel på unionsnivå och 

internationell nivå. 
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d) Funktioner, metoder, riktlinjer och 

förfaranden ska inbegripas, liksom 

ändringar i de berörda tjänsternas 

verksamhet, för att tillgodose 

behoven hos personer med 

funktionsbegränsning. 

 

d) Funktioner, metoder, riktlinjer, 

förfaranden och ändringar i de 

berörda tjänsternas verksamhet för att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsnedsättning, 

 

 da) Banktjänster för mobila enheter. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/296 

Ändringsförslag  296 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – avsnitt VIII 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 

se till att tjänsterna tillhandahålls på 

ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning:  

1. För att se till att tjänsterna 

tillhandahålls på ett sätt som i största 

möjliga utsträckning möjliggör 

rimligen förutsebar användning bland 

personer med funktionsnedsättning , 

ska de krav på funktionsprestanda 

som anges i del C i avsnitt I 

uppfyllas och inbegripa följande: 

 

a) Information ska tillhandahållas om 

hur tjänsten fungerar, om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess faciliteter 

enligt följande: 
 

a) Information om hur den berörda 

tjänsten fungerar och om dess 

egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och faciliteter. 

 

i) Informationsinnehållet ska finnas 

tillgängligt i de textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som användarna 

ska kunna presentera på olika sätt 

och uppfatta med mer än ett sinne. 

 

ii) Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas. 
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iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som 

krävs för att få tillgång till tjänsten, 

ska tillhandahållas i enlighet med 

led b.  

 

 

 

 

 

aa) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som 

krävs för att få tillgång till den 

berörda tjänsten, ska 

tillhandahållas i enlighet med led b. 

Dessa avser till exempel elektronisk 

identifiering, säkerhet och 

betalmetoder som krävs för 

tillhandahållandet av tjänsten. 

 

b) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 

så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland annat 

så att presentationen av innehållet 

och interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

b) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt 

så att användarna kan uppfatta, 

hantera och begripa dem, bland annat 

så att presentationen av innehållet och 

interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

 ba) Banktjänster för mobila enheter. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/297 

Ändringsförslag  297 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I –avsnitt IX – del A och del B 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Del A – Produkter Del A – Produkter 

1. Utformning och tillverkning: 1. Utformning och tillverkning: 

Följande ska göras tillgängligt för att se 

till att produkterna utformas och tillverkas 

på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet personer 

med funktionsnedsättning och personer 

med åldersrelaterad 

funktionsnedsättning: 

För att se till att produkterna utformas och 

tillverkas på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör rimligen förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsnedsättning och personer med 

åldersrelaterad funktionsnedsättning ska 

de krav på funktionsprestanda som anges 

i del C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa 

följande: 

a) Information om användningen av 

produkten ska tillhandahållas i eller 

på själva produkten (märkning, 

bruksanvisning, varning) och ska 

a) Information om användningen av 

produkten ska tillhandahållas i eller 

på själva produkten (märkning, 

bruksanvisning, varning) och ska 

i) kunna uppfattas med mer än ett 

sinne, 

i) kunna uppfattas med mer än ett 

sinne, 

ii) vara begriplig, ii) vara begriplig, 

iii) vara tydlig, iii) vara tydlig, 
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iv) ha en lämplig teckenstorlek under 

förutsebara användningsförhållanden. 

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 

förutsebara användningsförhållanden. 

b) Produktens förpackning och den 

information som ges på den (om hur 

den ska öppnas, tillslutas, användas 

och bortskaffas). 

b) Produktens förpackning och den 

information som ges på den (om hur 

den ska öppnas, tillslutas, användas 

och bortskaffas). 

c) Anvisning för användning, 

installation, underhåll, förvaring och 

bortskaffande av produkten, vilka ska 

uppfylla följande: 

c) Anvisning för användning, 

installation, underhåll, förvaring och 

bortskaffande av produkten, vilka ska 

uppfylla följande: 

i) Innehållet i anvisningen ska finnas 

tillgängligt i textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som ska presenteras 

på olika sätt och kunna uppfattas med 

mer än ett sinne. 

i) Innehållet i anvisningen ska finnas 

tillgängligt i textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som ska presenteras 

på olika sätt och kunna uppfattas med 

mer än ett sinne. 

 

ii)  Anvisningen ska tillhandahålla 

alternativ till innehåll som inte består 

av text. 

ii) Anvisningen ska tillhandahålla 

alternativ till innehåll som inte består 

av text. 

d) Produktens användargränssnitt 

(hantering, kontroll och återkoppling, 

input och output) i enlighet med 

punkt 2. 

d) Produktens användargränssnitt 

(hantering, kontroll och återkoppling, 

input och output) i enlighet med 

punkt 2. 

e) Produktens funktionalitet, med hjälp 

av funktioner som syftar till att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsbegränsning, i enlighet med 

punkt 2. 

e) Produktens funktionalitet, med hjälp 

av funktioner som syftar till att 

tillgodose behoven hos personer med 

funktionsbegränsning, i enlighet med 

punkt 2. 

f) Produktens gränssnitt med 

hjälpmedel. 

f) Produktens gränssnitt med 

hjälpmedel. 

2. Användargränssnitt och funktionell 

utformning 

För att göra produkterna och deras 

användargränssnitt tillgängliga i enlighet 

med punkt 1 led d och e ska produkterna, 

när det är relevant, vara utformade så att 
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de 

a) kan uppfattas med mer än ett sinne vid 

kommunikation och orientering, 

 

 

b) ger alternativ till tal för 

kommunikation och orientering, 

  

 

c) tillhandahåller flexibel förstoring och 

kontrast,  

 

 

d) tillhandahåller en alternativ färg vid 

förmedling av information,  

 

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på och 

kontrollera förgrunden och bakgrunden, 

däribland ser till att bakgrundsljud kan 

minskas och skärpan förbättras.  

 

 

f) ser till att användarna kan ställa in 

volymen,  

 

 

g) sörjer för sekventiell styrning och ger 

alternativ till finmotorisk styrning,  

 

 

h) tillhandahåller driftslägen med 

begränsad räckvidd och styrka, 

  

 

i) förhindrar anfall på grund av 

ljuskänslighet.  

 

 

Del B Tjänster Del B – Tjänster 

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 

se till att tjänsterna tillhandahålls på 

ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning: 

1. För att se till att tjänsterna tillhandahålls 

på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör rimligen 

förutsebar användning bland personer 

med funktionsnedsättning , ska de krav 

på funktionsprestanda som anges i del 

C i avsnitt I uppfyllas och inbegripa 

följande: 

a) Den bebyggda miljön där tjänsten 

tillhandahålls ska göras tillgänglig, 

bland annat transportinfrastrukturen, i 

enlighet med del C, utan att detta 

påverkar den nationella lagstiftningen 

och unionslagstiftningen för skydd av 

nationella skatter av konstnärligt, 

a) Den bebyggda miljön där tjänsten 

tillhandahålls ska göras tillgänglig, bland 

annat transportinfrastrukturen, i enlighet 

med del C, utan att detta påverkar den 

nationella lagstiftningen och 

unionslagstiftningen för skydd av 

nationella skatter av konstnärligt, 
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historiskt eller arkeologiskt värde. historiskt eller arkeologiskt värde. 

b) Faciliteterna, däribland fordon, 

farkoster och utrustning som behövs 

för tjänsten, ska göras tillgängliga 

genom följande åtgärder: 

b) Faciliteterna, däribland fordon, farkoster 

och utrustning som behövs för tjänsten, 

ska göras tillgängliga genom följande 

åtgärder: 

i) Utformningen av dess bebyggda miljö 

ska uppfylla kraven i del C i samband 

med ombordstigning, avstigning, 

rörelse ombord och användning. 

i) Utformningen av dess bebyggda miljö 

ska uppfylla kraven i del C i samband 

med ombordstigning, avstigning, rörelse 

ombord och användning. 

ii) Informationen ska finnas tillgänglig på 

olika sätt och kunna uppfattas med 

mer än ett sinne. 

ii) Informationen ska finnas tillgänglig på 

olika sätt och kunna uppfattas med mer 

än ett sinne. 

iii) Alternativ till innehåll som inte består 

av text ska tillhandahållas. 

iii) Alternativ till innehåll som inte består av 

text ska tillhandahållas. 

c) Tillgängligheten för de produkter som 

används vid tillhandahållandet av 

tjänsten ska säkerställas, i enlighet 

med bestämmelserna i del A. 

c) Tillgängligheten för de produkter som 

används vid tillhandahållandet av 

tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 

bestämmelserna i del A. 

d) Information ska tillhandahållas om hur 

tjänsten fungerar, om dess egenskaper 

när det gäller tillgänglighet och om 

dess faciliteter enligt följande: 

d) Information ska tillhandahållas om hur 

tjänsten fungerar, om dess egenskaper 

när det gäller tillgänglighet och om dess 

faciliteter enligt följande: 

i) Informationsinnehållet ska finnas 

tillgängligt i de textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som användarna ska 

kunna presentera på olika sätt och 

uppfatta med mer än ett sinne. 

i) Informationsinnehållet ska finnas 

tillgängligt i de textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som användarna ska 

kunna presentera på olika sätt och 

uppfatta med mer än ett sinne. 

ii) Alternativ till innehåll som inte består 

av text ska tillhandahållas. 

ii) Alternativ till innehåll som inte består av 

text ska tillhandahållas. 

iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som krävs 

för att få tillgång till tjänsten, ska 

tillhandahållas i enlighet med led c. 

iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som krävs 

för att få tillgång till tjänsten, ska 

tillhandahållas i enlighet med led c. 

e) Webbplatser ska göras tillgängliga på 

ett enhetligt och ändamålsenligt sätt så 

att användarna kan uppfatta, hantera 

och begripa dem, bland annat så att 

presentationen av innehållet och 

interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på 

ett sätt som underlättar 

e) Webbplatser ska göras tillgängliga på ett 

enhetligt och ändamålsenligt sätt så att 

användarna kan uppfatta, hantera och 

begripa dem, bland annat så att 

presentationen av innehållet och 

interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 

sätt som underlättar interoperabiliteten 
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interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

med olika användarprogram och 

hjälpmedel på unionsnivå och 

internationell nivå. 

f) Lättillgänglig information ska 

tillhandahållas för att underlätta 

komplementariteten med stödtjänster. 

f) Lättillgänglig information ska 

tillhandahållas för att underlätta 

komplementariteten med stödtjänster. 

g) Funktioner, metoder, riktlinjer och 

förfaranden ska inbegripas, liksom 

ändringar i de berörda tjänsternas 

verksamhet, för att tillgodose behoven 

hos personer med 

funktionsbegränsning. 

g) Funktioner, metoder, riktlinjer och 

förfaranden ska inbegripas, liksom 

ändringar i de berörda tjänsternas 

verksamhet, för att tillgodose behoven 

hos personer med funktionsbegränsning. 

Or.en 

 

 


