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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer 

med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap, 

skal opnås ved at:   

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med 

rimelighed forudsigelige anvendelse 

heraf for personer med handicap skal 

opnås ved at opfylde de i afdeling I, 

punkt C, fastsatte funktionelle krav, 

herunder: 

a) give oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -

faciliteter som følger: 

a) oplysninger om den pågældende 

tjenesteydelses funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -

faciliteter 

i) oplysningerne skal være til rådighed 

i tekstformater, der kan anvendes til 

at skabe alternative kompenserende 

formater, der af brugeren kan 

forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst  
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iii) de elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online applikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal 

leveres i overensstemmelse med litra 

b)   

aa) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af den 

pågældende tjenesteydelse, skal 

leveres i overensstemmelse med 

litra b) 

b) gøre websteder tilgængelige på en 

ensartet måde, der sikrer, at brugerne 

kan opfatte, bruge og forstå 

indholdet, og som gør det muligt at 

tilpasse præsentationen af indholdet 

og interaktionsformen, om 

nødvendigt ved hjælp af en 

tilgængelig alternativ elektronisk 

løsning og på en måde, der fremmer 

interoperabilitet med en bred vifte af 

brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan 

og internationalt plan 

 

b) gøre websteder tilgængelige på en 

ensartet måde, der sikrer, at brugerne 

kan opfatte, anvende og forstå 

indholdet, og som gør det muligt at 

tilpasse præsentationen af indholdet 

og interaktionsformen, om 

nødvendigt ved hjælp af en 

tilgængelig alternativ elektronisk 

løsning og på en måde, der fremmer 

interoperabilitet med en bred vifte af 

brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan 

og internationalt plan 

c) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og 

ændringer i udførelsen af den 

tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger.  

 

c) funktioner, praksis, politikker og 

procedurer og ændringer i udførelsen 

af den tjenesteydelse, der er rettet 

mod behovene hos personer med 

handicap; dette skal opnås gennem 

intelligente billetsystemer 

(elektronisk reservation, bestilling af 

billetter osv.), tidstro 

passagerinformation (køreplaner, 

information om trafikafbrydelser, 

tilslutningsforbindelser og fortsat 

rejse med andre transportmidler 

osv.) og yderligere 

serviceoplysninger (f.eks. bemanding 

på stationerne, elevatorer, som er 

ude af drift, eller tjenester, som 

midlertidigt ikke er til rådighed) 
 ca) tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger 

Or. en 

 

 


