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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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: 

1. Följande åtgärder ska vidtas för att 

se till att tjänsterna tillhandahålls på ett sätt 

som i största möjliga utsträckning 

möjliggör att de används på ett förutsebart 

sätt av personer med funktionsbegränsning, 

inbegripet personer med 

funktionsnedsättning: 

a) Den bebyggda miljö där tjänsten 

tillhandahålls ska göras tillgänglig, bland 

annat transportinfrastrukturen, i enlighet 

med del C, utan att detta påverkar den 

nationella lagstiftningen och 

unionslagstiftningen för skydd av 

nationella skatter av konstnärligt, historiskt 

eller arkeologiskt värde. 

a) Den bebyggda miljö där tjänsten 

tillhandahålls ska göras tillgänglig, bland 

annat transportinfrastrukturen, i enlighet 

med del C, utan att detta påverkar den 

nationella lagstiftningen och 

unionslagstiftningen för skydd av 

nationella skatter av konstnärligt, historiskt 

eller arkeologiskt värde. 

b) Faciliteterna, däribland fordon, 

farkoster och utrustning som behövs för 

tjänsten, ska göras tillgängliga genom 

följande åtgärder: 

b) Faciliteterna, däribland fordon, 

farkoster och utrustning som behövs för 

tjänsten, ska göras tillgängliga genom 

följande åtgärder: 

i) Utformningen av dess bebyggda 

miljö ska uppfylla kraven i del C i 

samband med ombordstigning, avstigning, 

rörelse ombord och användning. 

i) Utformningen av dess bebyggda 

miljö ska uppfylla kraven i del C i 

samband med ombordstigning, avstigning, 

rörelse ombord och användning. 

ii) Informationen ska finnas tillgänglig 

på olika sätt och kunna uppfattas med mer 

än ett sinne. 

ii) Informationen ska finnas tillgänglig 

på olika sätt och kunna uppfattas med mer 

än ett sinne. 

iii)  Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas. 

iii)  Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas. 

c) Tillgängligheten för de produkter c) De produkter som används vid 
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som de använder vid tillhandahållandet av 

tjänsten ska säkerställas, i enlighet med 

bestämmelserna i punkt A. 

tillhandahållandet av tjänsten ska vara 

förenliga med bestämmelserna i del A. 

d) Information ska tillhandahållas om 

hur tjänsten fungerar, om dess egenskaper 

när det gäller tillgänglighet och om dess 

faciliteter enligt följande: 

d) Information om hur tjänsten 

fungerar, om dess egenskaper när det gäller 

tillgänglighet och om dess faciliteter ska 

tillhandahållas i digitala och tillgängliga 

format enligt följande: 

i) Informationsinnehållet ska finnas 

tillgängligt i de textformat som kan 

användas för att skapa alternativa 

stödjande format som användarna ska 

kunna presentera på olika sätt och 

uppfatta med mer än ett sinne. 

i) Informationen ska göras 

tillgänglig i ett tillgängligt webbformat 

och som elektronisk handling (ej i 

webbformat) genom att den görs 

begriplig, förnimbar och funktionsduglig. 

ii) Alternativ till innehåll som inte 

består av text ska tillhandahållas. 

ii) Den ekonomiska aktören ska 

förteckna och förklara hur tjänstens 

tillgänglighetsfunktioner ska användas 

samt dess driftskompatibilitet med 

tekniska hjälpmedel. 

iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer som krävs för 

att få tillgång till tjänsten, ska 

tillhandahållas i enlighet med led e. 

iii) Elektronisk information, inklusive 

tillhörande nätapplikationer och mobila 

applikationer och webbplatser som krävs 

för att få tillgång till tjänsten, ska 

tillhandahållas i enlighet med led e. 

e) Webbplatser ska göras tillgängliga 

på ett enhetligt och ändamålsenligt 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 sätt som 

underlättar interoperabiliteten med olika 

användarprogram och hjälpmedel på 

unionsnivå och internationell nivå. 

e) Webbplatser samt nätapplikationer 

som krävs för tillhandahållande av 

tjänsten ska göras tillgängliga på ett 

enhetligt och ändamålsenligt 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. 

f) Lättillgänglig information ska 

tillhandahållas för att underlätta 

komplementariteten med stödtjänster. 

f) Lättillgänglig information ska 

tillhandahållas för att underlätta 

komplementariteten med stödtjänster. 

g) Inkluderande funktioner, metoder, 

riktlinjer och förfaranden, liksom ändringar 

av de berörda tjänsternas verksamhet, för 

att tillgodose behoven hos personer med 

g) Funktioner, metoder, riktlinjer och 

förfaranden, liksom ändringar i de berörda 

tjänsternas verksamhet, för att tillgodose 

behoven hos personer med 
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funktionsbegränsning. funktionsbegränsning, inbegripet personer 

med funktionsnedsättning. 

Or. en 

 

 


