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DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2017 A8-0188/318 

Ændringsforslag  318 

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 B - litra a a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) Som minimum skal indholdet af 

websiderne opfylde kravene under (a) med 

hensyn til de følgende forhold: 

 i) adgang til køreplaner, 

tilbudspriser og kombinerede billetter 

samt bestillings- og transportpriser; 

 ii) bestilling eller ændring af en 

bestilling eller reservation inklusive alle 

personbefordringstjenester; 

 iii) check-in; 

 iv) adgang til den personlige 

rejseplan; 

 v) adgang til flyvningens status; 

 vi) adgang til den personlige 

kundekonto; 

 vii) adgang til at tage kontakt med 

transportøren; 

 viii) adgang til oplysninger om tilbudt 

transporthjælp. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/319 

Ændringsforslag  319 

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 C – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

C. Tjenester til mobile enheder, 

intelligente billetsystemer og tidstro 

oplysninger:  

udgår 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/320 

Ændringsforslag  320 

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 D – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

D. Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til 

passagertransporttjenester: 

D. Selvbetjeningsterminaler, 

billetautomater og selvbetjeningsautomater 

til check-in, der anvendes til 

passagertransport- og turisttjenester 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/321 

Ændringsforslag  321 

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 D – stk. 1 –indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap og personer med alders- og 

sundhedsrelaterede funktionsnedsættelser, 

skal opnås ved at opfylde hindringsfri 

tilgængelighedskrav, for så vidt angår: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Ændringsforslag  322 

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 D – stk. 1 –litra a – nr. i 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal  

i) er tilgængelige gennem mere end 

en sensorisk kanal 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Ændringsforslag  323 

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 D – stk. 1 –litra a – nr. ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) skal være forståelige ii) er forståelige 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Ændringsforslag  324 

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 D – stk. 1 –litra a – nr. iii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) skal kunne konstateres iii) kan konstateres 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/325 

Ændringsforslag  325 

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

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) oplister og forklarer, hvordan 

produktets tilgængelighedsfunktioner 

aktiveres og anvendes samt dets 

kompatibilitet med kompenserende 

teknologier 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Ændringsforslag  326 

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 D – stk. 1 –litra a – nr. iv  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold  

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse og skrifttype med en 

tilstrækkelig lyskontrast mellem tegn og 

baggrund med henblik på at maksimere 

læsbarheden under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/327 

Ændringsforslag  327 

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 D – stk. 1 –litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler.  

d) produktets kompatibilitet med 

hjælpemidler og teknologier, herunder 

høreteknologier som høreapparater, 

teleslynge, cochlearimplantater og 

høretekniske hjælpemidler. Det skal også 

være muligt at benytte personlige 

høretelefoner med produktet. 

Or. en 

 

 


