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DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2017 A8-0188/308 

Ændringsforslag  308 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Annex I – left column – section V – title 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fly-, bus-, tog- og søtransport, websteder, 

der anvendes til passagertransporttjenester, 

tjenester til mobile enheder, intelligente 

billetsystemer og tidstro oplysninger, 

Selvbetjeningsautomater, billetautomater 

og selvbetjeningsautomater til check-in, 

der anvendes til passagertransporttjenester 

Fly-, bus- og rutebil-, tog- og søtransport, 

websteder, der anvendes til 

passagertransporttjenester, bebyggede 

omgivelser, tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger, Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til 

passagertransport-, mobilitets- og 

turisttjenester 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/309 

Ændringsforslag  309 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

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 – stk. 1 – litra a – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger:  

a) give oplysninger i tilgængelige 

formater om tjenesteydelsens funktion og 

om dens kendetegn og faciliteter for så 

vidt angår hindringsfri tilgængelighed 
som følger: 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/310 

Ændringsforslag  310 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

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 – stk. 1 – litra a – nr. i 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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    

i) disse oplysninger skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, idet det skal være 

opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og 

robust i overensstemmelse med litra b) 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/311 

Ændringsforslag  311 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

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 – stk. 1 – litra a – nr. ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst  

ii) det skal oplistes og forklares, 

hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, 

herunder tilgængeligheden af køretøjer og 

den omkringliggende infrastruktur og 

bebyggede omgivelser, samt give 

oplysninger om den bistand, der ydes i 

henhold til forordning (EF) nr. 1107/2006, 

forordning (EU) nr. 1177/2010, forordning 

(EU) nr. 1371/2007 og forordning (EU) nr. 

181/2011; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/312 

Ændringsforslag  312 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

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 – stk. 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) alternative ikke-elektroniske 

formater skal tilbydes efter anmodning de 

alternative ikke-elektroniske formater kan 

omfatte stor skrift, blindeskrift eller 

letlæselige formater 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/313 

Ændringsforslag  313 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

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

Forslag til direktiv 

Annex I – section V – part A – paragraph 1 – point a – point iii a (new) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) der skal tilbydes alternativer til 

indhold, der ikke består af tekst, såsom 

berøringsskærme og 

stemmekontrolindstillinger 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/314 

Ændringsforslag  314 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

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 – stk. 1 – litra a – nr. iii b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiib) tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner skal anføres og 

forklares 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/315 

Ændringsforslag  315 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

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 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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, herunder online-

applikationer, der er nødvendige for 

levering af passagertransport, turisme, 

indkvartering, og catering, tilgængelige på 

en ensartet måde, der sikrer, at brugerne 

kan opfatte, bruge og forstå indholdet. 

Dette inkluderer, at det skal være muligt 

at tilpasse præsentationen af indholdet og 

interaktionsformen til et tilgængeligt 

elektronisk alternativ, der om nødvendigt 

leveres på en robust måde, der fremmer 

interoperabilitet med en bred vifte af 

brugeragenter og de kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/316 

Ændringsforslag  316 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

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 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) 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 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/317 

Ændringsforslag  317 

Karima Delli 

for Transport- og Turismeudvalget 

 

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 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) kræve, at de bebyggede omgivelser, 

der er nødvendige for leveringen af 

tjenesten, er i overensstemmelse med 

afdeling X i nærværende bilag. 

Or. en 

 

 


