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7.9.2017 A8-0188/336 

Ændringsforslag  336 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18  

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Det er nødvendigt at indføre 

tilgængelighedskrav på den mindst 

byrdefulde måde for de erhvervsdrivende 

og medlemsstaterne, især ved kun at 

medtage produkter og tjenesteydelser, som 

er blevet omhyggeligt udvalgt. 

(18) Det er nødvendigt at indføre 

tilgængelighedskrav, som gør det muligt 

for alle personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, at gøre fuldt brug af de 

produkter, tjenesteydelser og 

infrastrukturer, som er omfattet af dette 

direktiv. Tilgængelighedskravene bør 

indføres på den mindst byrdefulde måde 

for de erhvervsdrivende og 

medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Begrundelse 

 



 

AM\1133817DA.docx  PE605.628v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.9.2017 A8-0188/337 

Ændringsforslag  337 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt) 

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 21a) ”kompenserende teknologi”: alle 

former for genstande, udstyr eller 

produktsystemer, som anvendes til at øge, 

bevare eller forbedre 

funktionsmulighederne for personer med 

funktionsbegrænsninger, herunder 

personer med handicap 

Or. en 

 

Begrundelse 
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7.9.2017 A8-0188/338 

Ændringsforslag  338 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 10  

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10. Medlemsstaterne kan under 

hensyn til de nationale forhold beslutte, at 

de bygninger, der anvendes af kunder, der 

køber personbefordringsydelser, herunder 

det miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, samt bygninger, der anvendes 

af bankers og forretningers kunder, og 

telefonioperatørers kundeservicecentre og 

butikker skal overholde 

tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag 

I for at maksimere deres anvendelse af 

personer med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap. 

10. Medlemsstaterne skal sikre, at de 

bygninger, der anvendes af kunder, der 

køber personbefordringsydelser, herunder 

det miljø, der forvaltes af leverandører af 

tjenesteydelser og operatører af 

infrastruktur, samt bygninger, der anvendes 

af bankers og forretningers kunder, og 

telefonioperatørers kundeservicecentre og 

butikker overholder 

tilgængelighedskravene i afdeling X i bilag 

I for at maksimere deres anvendelse af 

personer med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap. 

Or. en 

 

Begrundelse 
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7.9.2017 A8-0188/339 

Ændringsforslag  339 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 – litra b 

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de anslåede omkostninger og 

fordele for virksomheden i forhold til den 

anslåede fordel for personer med handicap 

under hensyntagen til hyppigheden og 

varigheden af brugen af et bestemt produkt 

eller en bestemt tjenesteydelse. 

b) de anslåede yderligere 

omkostninger og fordele for virksomheden 

i forhold til den anslåede fordel for 

personer med funktionsnedsættelse, 

herunder personer med handicap, under 

hensyntagen til hyppigheden og varigheden 

af brugen af et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse. 

Or. en 

 

Begrundelse 
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7.9.2017 A8-0188/340 

Ændringsforslag  340 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 2 – litra b 

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de anslåede omkostninger og 

fordele for de pågældende kompetente 

myndigheder i forhold til den anslåede 

fordel for personer med handicap under 

hensyntagen til hyppigheden og varigheden 

af brugen af et bestemt produkt eller en 

bestemt tjenesteydelse. 

b) de anslåede yderligere 

omkostninger og fordele for de pågældende 

kompetente myndigheder i forhold til den 

anslåede fordel for personer med 

funktionsnedsættelse, herunder personer 

med handicap, under hensyntagen til 

hyppigheden og varigheden af brugen af et 

bestemt produkt eller en bestemt 

tjenesteydelse. 

Or. en 

 

Begrundelse 
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7.9.2017 A8-0188/341 

Ændringsforslag  341 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

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 – række 2 – Afdeling I – søjle 2 - punkt 1 

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

 

 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

1. Konstruktion og produktion: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, skal opnås ved at opfylde 

følgende tilgængelighedskrav: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) er tilgængelige gennem mere end 

en sensorisk kanal 

ii) er forståelige 

iii) kan konstateres 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse med en tilstrækkelig 

lyskontrast mellem tegn og baggrund med 

henblik på at maksimere læsbarheden 

under forudsigelige anvendelsesforhold 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) og en 

angivelse af produktets varemærke, navn 

og type, som: 
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anvendelse og bortskaffelse) 

 

 

 

 

 

 

 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser: 

 

i) indholdet af brugsanvisningen skal 

være til rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der kan 

forelægges på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal, og 

ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst 

 

 

 

 

 

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

 

 

e) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

f) produktets grænseflade med 

i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 

krav 

ii) på en enkel og præcis måde skal 

informere brugerne om, hvordan 

produktets tilgængelighedsfunktioner er, 

og om dets kompatibilitet med 

kompenserende teknologi 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om brug, installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, hvad enten den leveres 

separat eller integreret i produktet, som 

skal opfylde følgende betingelser: 

i) det skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, og 

der er forståeligt, opfatteligt og 

anvendeligt, og 

ii) fabrikanten skal opliste og gøre 

rede for, hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dets forenelighed med kompenserende 

teknologier 

iii) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i alternative ikke-elektroniske 

formater efter anmodning. De alternative 

ikke-elektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

 

e) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

f) hvor det er relevant, forenelighed 

med kompenserende hjælpemidler og 

teknologier, der er til rådighed på EU-

plan og på internationalt plan, herunder 

høreteknologier som høreapparater, 

teleslynge, øresneglsimplantater og 
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hjælpemidler. høretekniske hjælpemidler 

Or. en 

 

Begrundelse 
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7.9.2017 A8-0188/342 

Ændringsforslag  342 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

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 – række 3 – Afdeling II – søjle 2 - punkt 1 

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 

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: 

 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

 

 

b) produktets brugergrænseflade 

1. Konstruktion og produktion: 

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 ved at opfylde følgende 

tilgængelighedskrav: 

 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse med en tilstrækkelig 

lyskontrast mellem tegn og baggrund med 

henblik på at maksimere læsbarheden 

under forudsigelige anvendelsesforhold 

 

b) produktets brugergrænseflade 
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(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

c) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

d) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 
 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

c) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

d) hvor det er relevant, forenelighed 

med hjælpemidler og teknologier, der er til 

rådighed på EU-plan, herunder 

høreteknologier som høreapparater, 

teleslynge, øresneglsimplantater og 

høretekniske hjælpemidler. 

Or. en 

 

Begrundelse 
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7.9.2017 A8-0188/343 

Ændringsforslag  343 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

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 – række 4 – Afdeling III – søjle 2 - punkt 1 

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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) sikre tilgængeligheden af de 

produkter, som de anvender til leveringen 

af tjenesteydelsen, i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i punkt B 

om "Relateret forbrugerterminaludstyr med 

avanceret databehandlingskapacitet, der 

anvendes af forbrugerne" 

b) give oplysninger om 

tjenesteydelsens funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

som følger: 

i) oplysningerne skal være til 

rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der af brugeren 

kan forelægges på forskellige måder og 

via mere end én sensorisk kanal 

ii) der skal sikres alternativer til 

indhold, som ikke består af tekst 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede online 

applikationer, der er nødvendige i 

1. Levering af tjenesteydelser på en 

sådan måde, at deres forventede 

anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, maksimeres, skal opnås ved 

hjælp af følgende: 

a) de produkter, som de anvender til 

leveringen af tjenesteydelsen, skal være i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der er fastsat i punkt B om "Relateret 

forbrugerterminaludstyr med avanceret 

databehandlingskapacitet, der anvendes af 

forbrugerne" 

b) oplysningerne om tjenesteydelsens 

funktion og om dens 

tilgængelighedskendetegn og -faciliteter 

skal gives i forskellige tilgængelige 

formater som følger: 

i) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i et tilgængeligt webformat og i 

et elektronisk format, der ikke er et 

webdokument, og som er forståeligt, 

opfatteligt og anvendeligt, 

ii) den erhvervsdrivende skal opregne 

og gøre rede for, hvordan tjenestens 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dens forenelighed med 
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forbindelse med levering af 

tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

 

 

 

 

 

 

c) gøre websteder tilgængelige på en 

ensartet 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 

måde, der fremmer interoperabilitet med en 

bred vifte af brugeragenter og 

kompenserende teknologier, som findes på 

EU-plan og internationalt plan 

 

d) sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

e) inkludere funktioner, praksis, 

politikker og procedurer og ændringer i 

udførelsen af den tjenesteydelse, der er 

rettet mod behovene hos personer med 

funktionelle begrænsninger. 

 

 

 

kompenserende teknologier 

iii) de elektroniske oplysninger, 

herunder de relaterede onlineapplikationer 

og mobile applikationer samt websteder, 

der er nødvendige i forbindelse med 

levering af tjenesteydelsen, skal leveres i 

overensstemmelse med litra c) 

iv) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i alternative ikke-elektroniske 

formater efter anmodning. De alternative 

ikke-elektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

c) websteder og tjenester, som er 

baseret på mobile enheder, herunder 

mobile applikationer, som er nødvendige 

for leveringen af tjenesten, gøres 
tilgængelige på en ensartet måde, der 

sikrer, at brugerne kan opfatte, anvende 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 måde, der 

fremmer interoperabilitet med en bred vifte 

af brugeragenter og kompenserende 

teknologier, som findes på EU-plan og 

internationalt plan 

d) sørge for tilgængelige oplysninger 

for at lette komplementariteten med 

kompenserende tjenesteydelser 

e) funktioner, praksis, politikker og 

procedurer og ændringer i udførelsen af 

den tjenesteydelse, der er rettet mod 

behovene hos personer med funktionelle 

begrænsninger, herunder personer med 

handicap: 

i) når en tjenesteydelse indebærer 

tovejstalekommunikation, skal den også 

understøtte tidstro tekst parallelt med og i 

samme taleopkald 

ii) Når en tjenesteydelse understøtter 

tovejskommunikation, og denne ydelse er 

specificeret til brug med relætjenester, 

skal der ydes støtte til tale, tidstro tekst 
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og/eller video, alene eller i en hvilken som 

helst kombination, ved både udgående og 

indkommende opkald. 

iii) når en tjenesteydelse understøtter 

tovejskommunikation og er specificeret til 

brug med alarmtjenester, skal der ydes 

støtte til tale, tidstro tekst og/eller video, 

alene eller i en hvilken som helst 

kombination, ved både udgående og 

indkommende opkald. 

Or. en 

 

Begrundelse 
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7.9.2017 A8-0188/344 

Ændringsforslag  344 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

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 – række 4 – Afdeling III – søjle 2 - punkt A - punkt 1 a (nyt) 

  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Støttetjenester 

Eventuelle støttetjenester (helpdeske, 

callcentre, teknisk støtte, relætjenester og 

uddannelsestjenester) skal fremlægge 

oplysninger om tilgængeligheden af 

tjenesten og dens forenelighed med 

kompenserende teknologier ved hjælp af 

tilgængelige kommunikationsmidler for 

brugere med funktionsnedsættelser, 

herunder personer med handicap. 

Or. en 

 

Begrundelse 
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7.9.2017 A8-0188/345 

Ændringsforslag  345 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

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 – række 4 – Afdeling III – søjle 2 - punkt 1 

 

 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Konstruktion og produktion: 

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: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som: 

i) skal være tilgængelige gennem 

mere end en sensorisk kanal 

ii) skal være forståelige 

iii) skal kunne konstateres 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse under forudsigelige 

anvendelsesforhold 

 

 

 

b) produktets emballage, herunder 

1. Konstruktion og produktion: 

Konstruktion og produktion af produkter 

med henblik på at maksimere deres 

forventede anvendelse af personer med 

funktionsnedsættelser, herunder personer 

med handicap, skal opnås ved at opfylde 

følgende tilgængelighedskrav: 

a) oplysninger om anvendelse af 

produktet anført på selve produktet 

(mærkning, brugsanvisning, advarsler), 

som gives i forskellige tilgængelige 

formater, og som: 

i) er tilgængelige gennem mere end 

en sensorisk kanal 

ii) er forståelige 

iii) kan konstateres 

iv) skal have en passende 

skriftstørrelse med en tilstrækkelig 

lyskontrast mellem tegn og baggrund med 

henblik på at maksimere læsbarheden 

under forudsigelige anvendelsesforhold 

b) produktets emballage, herunder 

oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) og en 

angivelse af produktets varemærke, navn 
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oplysningerne i det (åbning, lukning, 

anvendelse og bortskaffelse) 

 

 

 

 

 

 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, som skal opfylde følgende 

betingelser: 

 

i) indholdet af brugsanvisningen skal 

være til rådighed i tekstformater, der kan 

anvendes til at skabe alternative 

kompenserende formater, der kan 

forelægges på forskellige måder og via 

mere end én sensorisk kanal, og 

ii) brugsanvisningen skal omfatte 

alternativer til indhold, som ikke består af 

tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

e) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

og type, som: 

i) skal opfylde de i litra a) fastsatte 

krav 

ii) på en enkel og præcis måde skal 

informere brugerne om, hvordan 

produktets tilgængelighedsfunktioner er, 

og om dets kompatibilitet med 

kompenserende teknologi 

c) produktets brugsanvisning med 

oplysninger om brug, installation og 

vedligeholdelse, oplagring og 

bortskaffelse, hvad enten den leveres 

separat eller integreret i produktet, som 

skal opfylde følgende betingelser: 

i) det skal stilles til rådighed i et 

tilgængeligt webformat og i et elektronisk 

format, der ikke er et webdokument, og 

der er forståeligt, opfatteligt og 

anvendeligt, og 

ii) fabrikanten skal opliste og gøre 

rede for, hvordan produktets 

tilgængelighedsfunktioner anvendes, og 

for dets forenelighed med kompenserende 

teknologier 

iii) oplysningerne skal stilles til 

rådighed i alternative ikke-elektroniske 

formater efter anmodning. De alternative 

ikke-elektroniske formater kan omfatte 

stor skrift, blindeskrift eller letlæselige 

formater 

 

 

 

d) produktets brugergrænseflade 

(håndtering, styring og feedback, input og 

output) i overensstemmelse med punkt 2 

e) produktets brugsegenskaber ved 

hjælp af funktioner, som har til formål at 

opfylde de behov, som personer med 

funktionelle begrænsninger har, i 

overensstemmelse med punkt 2 

f) hvor det er relevant, forenelighed 

med hjælpemidler og teknologier, der er 
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f) produktets grænseflade med 

hjælpemidler. 
til rådighed på EU-plan, herunder 

høreteknologier som høreapparater, 

teleslynge, øresneglsimplantater og 

høretekniske hjælpemidler. 

Or. en 

 

Begrundelse 

 

 

 


