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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2017 A8-0188/318 

Ändringsförslag  318 

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 B – led aa (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Åtminstone ska innehållet på 

webbplatser som handlar om följande 

uppfylla kraven i led a: 

 i) Tillgång till tidtabeller, rabatter, 

kombibiljetter och boknings- och 

biljettpriser. 

 ii) Bokning eller ändring av bokning 

eller av reservation, inbegripet alla 

kollektivtrafiktjänster. 

 iii) Incheckning. 

 iv) Tillgång till personlig resplan. 

 v) Tillgång till uppgifter om 

flygstatus. 

 vi) Tillgång till personligt kundkonto. 

 vii) Tillgång till kontaktuppgifter om 

transportören. 

 viii) Tillgång till information om 

tillgänglig trafikassistans. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/319 

Ändringsförslag  319 

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 C – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

C. Tjänster för mobila enheter, smart 

biljettförsäljning och realtidsinformation: 

utgår 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/320 

Ändringsförslag  320 

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 D – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

D. Självbetjäningsterminaler, 

biljettförsäljningsautomater och 

incheckningsautomater som används i 

kollektivtrafiktjänster: 

D. Självbetjäningsterminaler, 

biljettförsäljningsautomater och 

incheckningsautomater som används i 

kollektivtrafiktjänster och turismtjänster. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/321 

Ändringsförslag  321 

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 D – punkt 1 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Följande ska göras tillgängligt för att se 

till att produkterna utformas och tillverkas 

på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet personer 

med funktionsnedsättning och personer 

med åldersrelaterad funktionsnedsättning: 

För att produkterna ska utformas och 

tillverkas på ett sätt som i största möjliga 

utsträckning möjliggör förutsebar 

användning bland personer med 

funktionsbegränsning, inbegripet personer 

med funktionsnedsättning och personer 

med ålders- och hälsorelaterad 

funktionsnedsättning ska de uppfylla 

följande krav på obehindrad 

tillgänglighet: 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/322 

Ändringsförslag  322 

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 D – punkt 1 – led a – led i 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) kunna uppfattas med mer än ett 

sinne, 

i) De ska kunna uppfattas med mer än 

ett sinne. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/323 

Ändringsförslag  323 

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 D – punkt 1 – led a – led ii 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) vara begriplig, ii) De ska vara begripliga. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/324 

Ändringsförslag  324 

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 D – punkt 1 – led a – led iii 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) vara tydlig, iii) De ska vara tydliga. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/325 

Ändringsförslag  325 

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 D – punkt 1 – led a – led iiia (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia) De ska förteckna och förklara hur 

produktens tillgänglighetsfunktioner ska 

aktiveras och användas samt dess 

kompatibilitet med tekniska hjälpmedel. 

Or. en 



 

AM\1133704SV.docx  PE605.628v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/326 

Ändringsförslag  326 

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 D – punkt 1 – led a – led iv 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv) ha en lämplig teckenstorlek under 

förutsebara användningsförhållanden. 

iv) De ska ha en lämplig teckenstorlek 

och lämpligt typsnitt med tillräcklig 

kontrast mellan tecknen och bakgrunden 

i syfte att maximera läsbarheten under 

förutsebara användningsförhållanden. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.9.2017 A8-0188/327 

Ändringsförslag  327 

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 D – punkt 1 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Produktens gränssnitt med 

hjälpmedel. 

d) Produktens kompatibilitet med 

hjälpmedel och tekniker, inbegripet 

hörselteknik såsom hörapparater, 

telespolar, hörselimplantat och 

hörselhjälpmedel. Produkten ska också gå 

att använda med personliga hörlurar. 

Or. en 

 

 


