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SV Förenade i mångfalden SV 

6.9.2017 A8-0188/328 

Ändringsförslag  328 

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 2 – rubriken  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Användargränssnitt och 

funktionell utformning: 

2. Funktionskrav för 

användargränssnitt och produktens 

utformning: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Ändringsförslag  329 

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 2 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att göra produkterna och deras 

användargränssnitt tillgängliga i enlighet 

med punkt 1 led b och c ska de, när det är 

relevant, vara utformade så att de 

För att göra produkterna och deras 

användargränssnitt tillgängliga i enlighet 

med punkt 1 led b och c ska de, när det är 

relevant, vara utformade i enlighet med 

avsnitt I, led 2 och så att de 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Ändringsförslag  330 

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 2 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) kan uppfattas med mer än ett 

sinne vid kommunikation och orientering, 

a) inte måste ha på en 

tillgänglighetsfunktion för att en 

användare som behöver funktionen ska 

kunna sätta igång den, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Ändringsförslag  331 

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 2 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) kan uppfattas med mer än ett 

sinne vid kommunikation och orientering, 

b) förvarna användaren, både visuellt 

och med beröring eller ljud, om det krävs 

respons inom en viss tid och ge 

användaren möjlighet att förlänga 

svarstiden, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Ändringsförslag  332 

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 2 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) tillhandahåller flexibel förstoring 

och kontrast, 

c) är hanterbara, inbegripet 

produktens hanterbara delar, såsom 

tangenter och kontroller, och ha en 

lämplig kontrast mellan tangenter och 

kontroller och deras bakgrund, och ska 

kunna förnimmas med känsel, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Ändringsförslag  333 

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 2 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) tillhandahåller en alternativ färg 

vid förmedling av information, 

d) om tangenter, biljetter eller kort 

tillhandahålls ska dessa tangenter, 

biljetter eller kort ha en orientering som 

kan förnimmas med känsel om 

orienteringen är viktig för att man ska 

kunna fortsätta använda tangenten, 

biljetten eller kortet, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Ändringsförslag  334 

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 2 – led e 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) sörjer för flexibla sätt att skilja på 

och kontrollera förgrunden och 

bakgrunden, däribland ser till att 

bakgrundsljud kan minskas och skärpan 

förbättras. 

e) om produkten utnyttjar 

användarens biologiska egenskaper, ska 

den inte stödja sig på en särskild biologisk 

egenskap som det enda sättet för en 

användare att identifiera sig eller för att 

styra produkten. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Ändringsförslag  335 

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 VIIIa (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 AVSNITT VIIIa 

Anpassningstjänster 

Tjänster 

1. Följande åtgärder ska vidtas för 

att se till att tjänsterna tillhandahålls på 

ett sätt som i största möjliga utsträckning 

möjliggör förutsebar användning bland 

personer med funktionsbegränsning, 

inbegripet personer med 

funktionsnedsättning: 

a) Information ska tillhandahållas 

om hur tjänsten fungerar, om dess 

egenskaper när det gäller tillgänglighet 

och om dess faciliteter enligt följande: 

i) Åtkomst ska beredas i tillgängliga 

webbformat genom att dessa görs tydliga, 

funktionsdugliga, begripliga och robusta i 

enlighet med led b. 

ii) I informationen ska förtecknas 

och förklaras hur tjänstens 

tillgänglighetsfunktioner ska användas 

samt hur de kompletterar olika tekniska 

hjälpmedel. 

b) Webbplatser samt nätapplikationer 

som krävs för tillhandahållande av 

tjänsten ska göras tillgängliga på ett 

enhetligt och ändamålsenligt sätt så att 
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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. 

c) Mobilbaserade tjänster, inbegripet 

mobilapplikationer som krävs för 

tillhandahållande av e-handelstjänster, 

ska göras tillgängliga på ett enhetligt och 

lämpligt 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. 

d) De metoder för elektronisk 

identifiering, säkerhet och betalning som 

krävs för tillhandahållande av tjänsten 

ska vara begripliga, tydliga, 

funktionsdugliga och robusta utan att 

användarens säkerhet och integritet 

riskeras. 

e) Den bebyggda miljön ska göras 

tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning i enlighet med 

kraven i avsnitt X däribland 

i) alla gemensamma utrymmen 

(reception, entré, fritidsanläggningar, 

konferensrum etc.), 

ii) rum, i enlighet med föreskrifterna 

i avsnitt X. Det lägsta antalet tillgängliga 

rum per inrättning ska vara följande: 

– Ett tillgängligt rum för 

inrättningar med färre än 20 rum totalt. 
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– Två tillgängliga rum för 

inrättningar med fler än 20 men färre än 

50 rum. 

– Ett kompletterande tillgängligt 

rum för varje ytterligare 50 rum. 

2. Stödtjänster 

När stödtjänster finns att tillgå (helpdesk, 

callcenter, tekniskt stöd, relätjänster och 

utbildningstjänster) ska de tillhandahålla 

information om tjänstens tillgänglighet 

och kompatibilitet med tekniska 

hjälpmedel och tjänster, via tillgängliga 

kommunikationssätt för användare med 

funktionsbegränsningar, inklusive 

personer med funktionsnedsättning. 
 

Or. en 

 

 


