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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2017 A8-0188/308 

Ändringsförslag  308 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – vänster kolumn – avsnitt V – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss, på 

järnväg och på vatten. webbplatser för 

dessa tjänster, tjänster för mobila enheter, 

smart biljettförsäljning och 

realtidsinformation, 

Självbetjäningsterminaler, 

biljettförsäljningsautomater och 

incheckningsautomater som används i 

kollektivtrafiktjänster 

Kollektivtrafiktjänster med flyg, buss och 

långfärdsbuss, på järnväg och på vatten. 

webbplatser för dessa tjänster, tjänster för 

mobila enheter, smart biljettförsäljning och 

realtidsinformation, 

självbetjäningsterminaler, 

biljettförsäljningsautomater och 

incheckningsautomater som används i 

kollektivtrafiktjänster samt i tjänster med 

anknytning till rörlighet och turism 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/309 

Ändringsförslag  309 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led a – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Information ska tillhandahållas om 

hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 

när det gäller tillgänglighet och om dess 

faciliteter enligt följande: 

a) Information ska tillhandahållas i 

tillgängliga format om hur tjänsten 

fungerar, om dess egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess obehindrade 

faciliteter enligt följande: 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/310 

Ändringsförslag  310 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led a – led i 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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) Denna information ska göras 

tillgängligt i ett tillgängligt webbformat 

och såsom elektronisk handling som inte 

finns i webbformat genom att detta görs 

tydligt, funktionsdugligt, begripligt och 

robust i enlighet med led b. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/311 

Ändringsförslag  311 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led a – led ii 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas. 

ii) Information ska ges om hur 

tjänstens tillgänglighetsfunktioner ska 

användas, inbegripet tillgängligheten hos 

fordon och omgivande infrastruktur och 

bebyggd miljö, samt information om 

assistans som tillhandahålls i enlighet 

med förordning (EG) nr 1107/2006, 

förordning (EU) nr 1177/2010, 

förordning (EG) nr 1371/2007 och 

förordning (EU) nr 181/2011. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/312 

Ändringsförslag  312 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led a – led iii 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som krävs 

för att få tillgång till tjänsten, ska 

tillhandahållas i enlighet med led b. 

iii) Alternativt icke-elektroniskt 

format ska tillhandahållas på begäran. De 

alternativa icke-elektroniska formaten 

kan inbegripa storstil, blindskrift eller 

lättläst format. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/313 

Ändringsförslag  313 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia) Alternativ som inte består av text, 

såsom pekskärmar och talstyrning, ska 

erbjudas. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/314 

Ändringsförslag  314 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led a – led iiib (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiib) Tjänstens utbud av 

tillgänglighetsfunktioner bör förtecknas 

och förklaras. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/315 

Ändringsförslag  315 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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, inbegripet 

nätapplikationer som behövs för 

tillhandahållandet av tjänster inom 

områdena persontrafik, turism, 

inkvartering och catering, ska göras 

tillgängliga på ett enhetligt och 

ändamålsenligt sätt så att användarna kan 

uppfatta, hantera och begripa dem. Detta 

innefattar att presentationen av innehållet 

och interaktionen med innehållet kan 

anpassas, vid behov med hjälp av ett 

tillgängligt elektroniskt alternativ, på ett 

robust sätt som underlättar 

interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/316 

Ändringsförslag  316 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 

mobilapplikationer som krävs för 

tillhandahållande av tjänsten, 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 robust sätt som 

underlättar interoperabiliteten med olika 

användarprogram och tekniska 

hjälpmedel på unionsnivå och 

internationell nivå. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/317 

Ändringsförslag  317 

Karima Delli 

för utskottet för transport och turism 

 

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 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Den bebyggda miljö som krävs för 

tillhandahållandet av tjänsten ska vara 

förenlig med avsnitt X i denna bilaga. 

Or. en 

 

 


