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DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.9.2017 A8-0188/328 

Ændringsforslag  328 

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. 2 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Brugergrænseflade og funktionel 

udformning    

2. Funktionskrav til 

brugergrænseflade og til konstruktion af 

produktet: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Ændringsforslag  329 

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. 2 – nr. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra b) og c), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, sikre:  

For at sikre tilgængeligheden af 

produkternes konstruktion og deres 

brugergrænseflade som omhandlet i stk. 1, 

litra b) og c), skal deres konstruktion, hvis 

det er relevant, i henhold til afdeling I, 

punkt 2, sikre: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Ændringsforslag  330 

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. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) kommunikation og orientering via 

mere end én sensorisk kanal 

a) at det ikke er en forudsætning, at 

en bruger, der har brug for funktionen, 

skal aktivere den 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Ændringsforslag  331 

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. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) alternativer til tale til 

kommunikation og  

orientering 

b) hvis der er behov for en tidsafmålt 

reaktion, påminde brugeren virtuelt samt 

ved berøring og lyd og give brugeren 

mulighed for at forlænge den givne 

tidsperiode 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Ændringsforslag  332 

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. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fleksibel forstørrelse og kontrast  c) at produktet kan betjenes, 

herunder produktets anvendelige dele, 

såsom taster og kontrolelementer, der skal 

have en passende kontrast mellem 

tasterne og kontrolelementerne og disses 

baggrund og kunne lokaliseres ved 

berøring 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Ændringsforslag  333 

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. 2 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) en alternativ farve til formidling af 

oplysninger  

d) at, hvis der leveres nøgler, billetter 

eller kort, skal disse nøgler, billetter eller 

kort vende på en måde, så de kan 

lokaliseres ved berøring, hvis retningen af 

disse elementer er væsentlig for den 

videre anvendelse af nøglen, billetten eller 

kortet 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Ændringsforslag  334 

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. 2 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) fleksible måder, hvorpå forgrund 

og baggrund kan styres og adskilles, 

herunder for at nedbringe baggrundsstøj 

og forbedre klarheden 

e) at produktets anvendelse, hvis det 

benytter brugerens biologiske 

karakteristika, ikke må være afhængig af 

bestemte biologiske karakteristika som 

eneste middel til at identificere brugeren 

eller til at styre produktet. 

Or. en 



 

AM\1133703DA.docx  PE605.628v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.9.2017 A8-0188/335 

Ændringsforslag  335 

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 VII a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 AFDELING VIIIa 

Overnatningsfaciliteter 

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) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

i) stille dem til rådighed i et 

tilgængeligt webformat, idet de skal være 

opfattelige, anvendelige, forståelige og 

robuste i overensstemmelse med litra b) 

ii) opliste og gøre rede for, hvordan 

tjenestens tilgængelighedsfunktioner 

anvendes og dens komplementaritet med 

en bred vifte af kompenserende 

teknologier 

b) gøre websteder og online 

applikationer, som er nødvendige for 

leveringen af tjenesten, tilgængelige på en 

ensartet måde, der sikrer, at brugerne kan 

opfatte, bruge og forstå indholdet, og som 

gør det muligt at tilpasse præsentationen 
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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 

c) gøre tjenester, som er baseret på 

mobile enheder, herunder mobile 

applikationer, som er nødvendige for 

leveringen af e-handelstjenester, 

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 

d) sikre, at den elektroniske 

identifikation, sikkerheden og 

betalingsmetoderne, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesteydelsen, leveres i 

en opfattelig, forståelig, anvendelig og 

robust form, som ikke undergraver 

sikkerheden og privatlivets fred for 

brugerne 

e) gøre de bebyggede omgivelser 

tilgængelige for personer med handicap i 

overensstemmelse med kravene i afdeling 

X, herunder: 

i) alle fællesområder (reception, 

indgang, faciliteter til fritidsformål, 

konferencelokaler m.v.) 

ii) lokaler, i overensstemmelse med 

kravene i afsnit X; minimumsantallet af 

tilgængelige lokaler pr. bygning skal 

være: 

– ét tilgængeligt lokale for 

bygninger med færre end 20 lokaler i alt 
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– to tilgængelige lokaler for 

bygninger med flere end 20, men færre 

end 50 lokaler 

– ét supplerende tilgængeligt lokale 

for hver 50 yderligere lokaler. 

2. Støttetjenester 

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesten og dens forenelighed med 

kompenserende teknologier og tjenester 

ved hjælp af tilgængelige 

kommunikationsmidler for brugere med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap. 
 

Or. en 

 

 


