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7.9.2017 A8-0188/298 

Ændringsforslag  298 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv   

Bilag I - afdeling IV - del A 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

audiovisuelle medietjenester og relateret 

forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 
 

A. 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: 

 

  

(a) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til 

leveringen af tjenesteydelsen, i 

overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i punkt B 

om "Relateret forbrugerudstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet"  

 

 

(b) 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 

formater, der af brugeren kan 

forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

audiovisuelle medietjenester og relateret 

forbrugerudstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet 
 

A. Tjenesteydelser: 

 
1. Levering af tjenesteydelser med henblik på 

at maksimere den med rimelighed 

forventede anvendelse heraf for personer 

med handicap skal opnås ved at opfylde de 

i dette direktiv fastsatte funktionelle 

resultatkrav, som omfatter: 
 

a) de produkter, som tjenesteyderne anvender 

til leveringen af den pågældende 

tjenesteydelse, i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i del B i denne 

afdeling 

 

 

b) oplysninger om den pågældende 

tjenesteydelses funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter, 

herunder inden for de elektroniske 

programoversigter 
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(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 

c)  

 

(c) 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. 

 

(d) sørge for tilgængelige oplysninger for 

at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

  

 

 

 

(e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer 

i udførelsen af den tjenesteydelse, der 

er rettet mod behovene hos personer 

med funktionelle begrænsninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) tilgængeliggørelse af websteder 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 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  

 

 

 

d) applikationer til mobile og TV-

baserede enheder. 

 

 

da)  oplysninger for at lette 

komplementariteten med kompenserende 

tjenesteydelser 

 

e)  funktioner, praksis, politikker, 

procedurer og ændringer i udførelsen af den 

tjenesteydelse, der er rettet mod behovene hos 

personer med handicap; dette kan for 

eksempel opnås ved at sikre følgende: 

(i) at undertekster til døve og tunghøre er 

synkroniseret korrekt med den 

relaterede video samt er læselige, 

nøjagtige og forståelige, således at 

audioinformationen afspejles på en 

effektiv måde. Dette omfatter 

fastsættelse af kvalitetsspecifikationer, 

der som minimum dækker skrifttype, 

skriftstørrelse, kontrast og anvendelsen 

af farver, samt, hvor det er muligt, 

fastsættelse af de krav, som skal være 

opfyldt for at sikre brugernes kontrol 

over sådanne undertekster 

(ii) at lydbeskrivelse og talte undertekster er 

synkroniseret korrekt med den 

relaterede video. Dette omfatter 

fastsættelse af kvalitetsspecifikationer 

vedrørende placeringen af 
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audiohjælpemidlet og klarheden af 

lydbeskrivelsen og de talte undertekster 

samt af de krav, som skal være opfyldt 

for at sikre brugernes kontrol over 

underteksterne til døve og tunghøre 

(iii) at tegnsprogstolkning er nøjagtig og 

forståelig, således at 

audioinformationen afspejles på en 

effektiv måde. Dette omfatter 

fastsættelse af faglige kvalifikationer 

for tolkene og kvalitetsspecifikationer 

for den måde, hvorpå 

tegnsprogstolkningen ydes. Hvor det er 

muligt, bør der vedtages krav, som 

sikrer brugernes kontrol over 

tegnsprogstolkningen. 

Or. en 

Begrundelse 

For at personer med handicap rent faktisk kan anvende de audiovisuelle medietjenester, skal 

portene ajourføres efter indholdet og gøres tilgængelige for dem. Desuden er det nødvendigt, 

at udbydere af audiovisuelle medietjenester frit fastsætter kvalitetsnormer, fordi 

adgangstjenester i stigende grad produceres ved hjælp af automatiske værktøjer. 
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7.9.2017 A8-0188/299 

Ændringsforslag  299 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I - afdeling II - punkt 1 - litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c)  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 

c)  produktets brugsegenskaber ved hjælp 

af funktioner, som har til formål at opfylde de 

behov, som personer med handicap har;dette 

skal opnås ved at gøre det muligt at benytte 

personlige høretelefoner, hvis der er behov 

for en tidsafmålt reaktion, ved at varsle 

brugeren via mere end én sensorisk kanal og 

ved at give mulighed for at forlænge den 

givne tidsperiode samt ved, at der er en 

passende kontrast, og at taster og kontakter 

kan lokaliseres ved berøring 

Or. en 

Begrundelse 

 

Funktionelle krav i dette punkt kan ikke kun være en mulighed at overveje, når det handler om 

standardudviklingen af disse produkter. Disse krav skal være obligatoriske. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Ændringsforslag  300 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I - afdeling III - del A - punkt 1 - litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e)  inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet 

mod behovene hos personer med funktionelle 

begrænsninger. 

e)  inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet 

mod behovene hos personer med handicap, og 

sikre interoperabilitet;. dette skal opnås ved at 

støtte stemme-, video- og tidstro 

tekstkommunikation, alene eller i 

kombination (total konversation), mellem to 

brugere eller mellem en bruger og en 

nødtjeneste. 

Or. en 

Begrundelse 

Funktionelle krav i dette punkt kan ikke kun være en mulighed at overveje, når det handler om 

standardudviklingen af disse produkter. Disse krav skal være obligatoriske. 
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7.9.2017 A8-0188/301 

Ændringsforslag  301 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I - afdeling III - del B - punkt 1 - litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 handicap har, og 

sikre interoperabilitet; dette skal opnås ved at 

støtte naturtro lyd, en billedopløsning, der gør 

det muligt at kommunikere ved hjælp af 

tegnsprog, tidstro tekstkommunikation alene 

eller i kombination med stemme- og 

videokommunikation eller ved at sikre effektiv 

trådløs kobling til høreteknologier 

Or. en 

Begrundelse 

Funktionelle krav i dette punkt kan ikke kun være en mulighed at overveje, når det handler om 

standardudviklingen af disse produkter. Disse krav skal være obligatoriske. 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Ændringsforslag  302 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I - afdeling IV - del B - punkt 1 - litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 handicap har;dette 

skal opnås ved at støtte muligheden for at 

vælge, personalisere og vise adgangstjenester 

såsom undertekster til døve og tunghøre, 

lydbeskrivelse, talende undertekster og 

tegnsprogstolkning, ved at give mulighed for 

effektiv trådløs kobling til høreteknologier 

eller ved at tilvejebringe brugerkontroller, 

som med samme lethed som på de primære 

mediekontroller gør det muligt for brugeren 

at aktivere adgangstjenesterne til 

audiovisuelle tjenester 

Or. en 

Begrundelse 

Funktionelle krav i dette punkt kan ikke kun være en mulighed at overveje, når det handler om 

standardudviklingen af disse produkter. Disse krav skal være obligatoriske. 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Ændringsforslag  303 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I - afdeling V - del A - punkt 1 - litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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)  inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet 

mod behovene hos personer med handicap, 

herunder gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 

applikationer, som er nødvendige for 

leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 

ensartet og passende 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 robust måde, der fremmer 

interoperabilitet med en bred vifte af 

brugeragenter og kompenserende teknologier, 

som findes på EU-plan og internationalt plan. 

 

Dette vedrører tjenesteydelser såsom 

intelligente billetsystemer (elektronisk 

reservation, bestilling af billetter osv.), tidstro 

passagerinformation (tidsplaner, 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).  

Or. en 



 

AM\1133834DA.docx  PE605.628v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Begrundelse 

Funktionelle krav i dette punkt kan ikke kun være en mulighed at overveje, når det handler om 

standardudviklingen af disse produkter. Disse krav skal være obligatoriske. 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Ændringsforslag  304 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VI – del A - punkt 1 – litra b – nr. iii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) de elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online applikationer, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

iii) elektroniske oplysninger, herunder de 

relaterede websteder og onlineapplikationer, 

der er nødvendige i forbindelse med levering af 

den pågældende tjenesteydelse, og herunder 

oplysninger om elektronisk identifikation, 

sikkerhed og betalingsmetoder. 

Or. en 

Begrundelse 

Funktionelle krav i dette punkt kan ikke kun være en mulighed at overveje, når det handler om 

standardudviklingen af disse produkter. Disse krav skal være obligatoriske. 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Ændringsforslag  305 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VII - del A - punkt 1  

 

 

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:  

 

 

a) sikre tilgængeligheden af de 
produkter, som de anvender til leveringen af 

tjenesteydelsen, i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i punkt B 

"Produkter"  

 

b) 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 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 

iii) de elektroniske oplysninger, herunder 

de relaterede online applikationer, der er 

nødvendige i forbindelse med levering af 

1. Levering af tjenesteydelser med 

henblik på at maksimere den med rimelighed 

forventede anvendelse heraf for personer med 

handicap skal opnås ved at opfylde de i dette 

direktiv fastsatte funktionelle resultatkrav, 

som omfatter: 
 

a) de produkter, som tjenesteyderne 

anvender til leveringen af den pågældende 

tjenesteydelse, i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er fastsat i del B i denne 

afdeling  
 

 

b) oplysninger om tjenesteydelsens 

funktion og om dens tilgængelighedskendetegn 

og -faciliteter og levering af tilgængelige 

(metadata) om produkters og tjenesteydelsers 

tilgængelighedsfunktioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ba) elektroniske oplysninger, herunder de 

relaterede onlineapplikationer og den e-bog, 

der er nødvendige i forbindelse med levering af 
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tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

 

c) 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 

 

 

d) sørge for tilgængelige oplysninger for 

at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

 

e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet 

mod behovene hos personer med funktionelle 

begrænsninger. 

den pågældende tjenesteydelse 
 

 

c) tilgængeliggørelse af websteder og 

applikationer til mobile enheder 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 

 

 

 

d) tilvejebringelse af tilgængelige 

oplysninger for at lette komplementariteten 

med kompenserende tjenesteydelser 

 

 

e) inklusion af funktioner, praksis, 

politikker, procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er rettet 

mod behovene hos personer med handicap, 

som skal opnås ved at sikre navigation i hele 

dokumentet, f.eks. ved hjælp af dynamisk 

layout, mulighed for at synkronisere tekst og 

lydindhold, tekst-til-tale-teknologi, som 

muliggør alternative overførsler af indholdet 

samt interoperabilitet med en bred vifte af 

teknologiske hjælpemidler på en sådan måde, 

at det er opfatteligt, forståeligt og anvendeligt 

samt maksimerer kompatibiliteten med 

brugeragenter. 

 

 

Or. en 

Begrundelse 

Funktionelle krav i dette punkt kan ikke kun være en mulighed at overveje, når det handler om 

standardudviklingen af disse produkter. Disse krav skal være obligatoriske. 
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7.9.2017 A8-0188/306 

Ændringsforslag  306 

Marco Zullo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I – afdeling VIII - del A – punkt 1 – litra a – nr. iii  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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) 

iii) elektroniske oplysninger, herunder de 

relaterede online applikationer, og herunder 

oplysninger om den elektroniske 

identifikation, sikkerheden og 

betalingsmetoderne, der er nødvendige i 

forbindelse med levering af tjenesteydelsen, 

skal leveres i overensstemmelse med litra b) 

Or. en 

Begrundelse 

Funktionelle krav i dette punkt kan ikke kun være en mulighed at overveje, når det handler om 

standardudviklingen af disse produkter. Disse krav skal være obligatoriske. 

 


