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Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling IX – punkt A og B 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Del A - Produkter Del A - Produkter 

1 Konstruktion og produktion 

 

1 Konstruktion og produktion 

 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og personer med 

aldersrelaterede funktionsnedsættelser, skal 

opnås gennem tilgængelighed, for så vidt 

angår: 

 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

handicap og personer med aldersrelaterede 

funktionsnedsættelser, skal opnås ved at 

opfylde de i afdeling I, punkt C, fastsatte 

funktionelle krav, herunder: 

 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, 

advarsler), som: 

 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført i/på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, 

advarsler), som: 

 

i) skal være tilgængelige gennem mere 

end en sensorisk kanal 

 

i) skal være tilgængelige gennem mere 

end en sensorisk kanal 

 

ii) skal være forståelige 

 

ii) skal være forståelige 

 

iii) skal kunne konstateres 

 

iii) skal kunne konstateres 
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iv) skal have en passende skriftstørrelse 

under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

 

iv) skal have en passende skriftstørrelse 

under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde 

følgende betingelser: 

 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde 

følgende betingelser: 

 

i) indholdet af brugsanvisningen skal 

være til rådighed i tekstformater, der 

kan anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der kan 

forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal, og 

 

i) indholdet af brugsanvisningen skal 

være til rådighed i tekstformater, der 

kan anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der kan 

forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal, og 

 

ii)  brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke 

består af tekst 

 

ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke 

består af tekst 

 

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, 

input og output) i overensstemmelse 

med punkt 2 

 

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, 

input og output) i overensstemmelse 

med punkt 2 

 

e) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til 

formål at opfylde de behov, som 

personer med funktionelle 

begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

 

e) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til 

formål at opfylde de behov, som 

personer med funktionelle 

begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

 

f)  produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

 

f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 

 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning 
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[...] udgår 

Del B Tjenesteydelser Del B Tjenesteydelser 

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 ved at: 

a) sikre tilgængeligheden af det 

bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen 

leveres, herunder 

transportinfrastruktur, i 

overensstemmelse med del C og med 

forbehold af national lovgivning og 

EU-lovgivning om beskyttelse af 

nationale skatte af kunstnerisk, 

historisk eller arkæologisk værdi 

a) sikre tilgængeligheden af det 

bebyggede miljø, hvor tjenesteydelsen 

leveres, herunder 

transportinfrastruktur, i 

overensstemmelse med del C og med 

forbehold af national lovgivning og 

EU-lovgivning om beskyttelse af 

nationale skatte af kunstnerisk, 

historisk eller arkæologisk værdi 

b) gøre faciliteter tilgængelige, herunder 

køretøjer, fartøjer og udstyr, der er 

nødvendigt for leveringen af 

tjenesteydelsen, som følger: 

b) gøre faciliteter tilgængelige, herunder 

køretøjer, fartøjer og udstyr, der er 

nødvendigt for leveringen af 

tjenesteydelsen, som følger: 

i) udformningen af det bebyggede areal 

skal overholde kravene i del C i 

forbindelse med ombordstigning og 

udstigning, drift og anvendelse 

i) udformningen af det bebyggede areal 

skal overholde kravene i del C i 

forbindelse med ombordstigning og 

udstigning, drift og anvendelse 

ii) oplysningerne skal være tilgængelige 

på forskellige måder og via mere end 

én sensorisk kanal 

ii) oplysningerne skal være tilgængelige 

på forskellige måder og via mere end 

én sensorisk kanal 

iii) alternativer til visuelt indhold, som 

ikke består af tekst, skal sikres 

iii) alternativer til visuelt indhold, som 

ikke består af tekst, skal sikres 

c) sikre tilgængeligheden af de produkter, 

som de anvender til leveringen af 

tjenesteydelsen, i overensstemmelse 

med de bestemmelser, der er fastsat i 

del A 

c) sikre tilgængeligheden af de produkter, 

som de anvender til leveringen af 

tjenesteydelsen, i overensstemmelse 

med de bestemmelser, der er fastsat i 

del A 

d) give oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -

faciliteter som følger: 

d) give oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -

faciliteter som følger: 

i) oplysningerne skal være til rådighed i 

tekstformater, der kan anvendes til at 

skabe alternative kompenserende 

i) oplysningerne skal være til rådighed i 

tekstformater, der kan anvendes til at 

skabe alternative kompenserende 
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formater, der af brugeren kan 

forelægges på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal 

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 

ii) der skal sikres alternativer til indhold, 

som ikke består af tekst 

iii) de elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online applikationer, der 

er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal 

leveres i overensstemmelse med litra 

e) 

iii) de elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online applikationer, der 

er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal 

leveres i overensstemmelse med litra 

e) 

e) 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 

e) 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 

f) sørge for tilgængelige oplysninger for 

at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser  

f) sørge for tilgængelige oplysninger for 

at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

g) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer 

i udførelsen af den tjenesteydelse, der 

er rettet mod behovene hos personer 

med funktionelle begrænsninger. 

g) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer 

i udførelsen af den tjenesteydelse, der 

er rettet mod behovene hos personer 

med funktionelle begrænsninger. 

Or. en 

 

 


